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Sklepi o izbrisu po
33. členu ZFPPod

Sodni register
vpisi po ZGD

CELJE

Sr-44415
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00763 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/04857/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5704987
Firma: ENTER - ČATOVIĆ IN ČATOVIĆ

storitve in trgovina, d.n.o. Letuš 139, Letuš
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Letuš 139, 3327 LETUŠ
Ustanovitelji: ČATOVIĆ SULEJMAN, Ulica

bratstva i jedinstva 32, SARAJEVO, odg.s svo-
jim premož., vstop: 19. 4. 1994; ČATOVIĆ KA-
SEMA, Ulica bratstva i jedinstva 32, SARAJE-
VO, odg.s svojim premož., vstop: 19. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44416
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00795 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/06219/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5823242
Firma: BRASANIT proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gubčeva 3, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROBIČ BRANKO, Gubčeva 3,

3310 ŽALEC, vložek: 750.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 19. 11. 1993; ROBIČ ANITA,
Gubčeva 3, 3310 ŽALEC, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 10. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44417
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00796 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/04466/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5820278
Firma: CEHNER trgovina in storitve,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pohorska 6, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 1.508.362,30 SIT
Ustanovitelji: CEHNER SREČKO, Pohorska

6, 3310 ŽALEC, vložek: 1.508.362,30 SIT,
ne odgovarja, vstop: 4. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44418
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00797 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/06026/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5813549
Firma: PREDAS gostinstvo in turizem,

d.o.o., Galicija 6, p. Žalec
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Galicija 6, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 3.460.000,00 SIT
Ustanovitelji: POTOČNIK FRANC, Galicija

6, 3310 ŽALEC, vložek: 1.730.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 21. 6. 1993; POTOČ-
NIK-KRALJ IRENA, Celjska c. 39, 3212 VOJ-
NIK, vložek: 1.730.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 21. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) izdalo sklep o izbrisu gospodrske
družbe iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper
sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki
začne teči: - za gospodarsko družbo od vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44419

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/00798 z dne 30. 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: 5785090
Firma: REHAR IN PARTNER trgovina in

proizvodnja, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Zaloška gorica 12, 3301 PE-

TROVČE
Ustanovitelji: REHAR DUŠANKA, ZALOŠKA

GORICA 12, 3301 PETROVČE, odg.s svojim
premož., vstop: 20. 5. 1994; REHAR RU-
DOLF, ZALOŠKA GORICA 12, 3301 PETROV-
ČE, odg.s svojim premož., vstop: 20. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44420

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/00799 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/05624/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5783747
Firma: INGE mednarodna trgovina, ex-

port-import, Celje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Savinova 3, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRAČUN SONJA, Zagaj 27,

3232 PONIKVA, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 3. 1993.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44421
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00800 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/05094/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5709504
Firma: KOMLES računalniški inženiring,

proizvodnja in trgovina z lesom in elektro
materialom, izvoz - uvoz d.o.o. Petrovče

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dobriša vas 2/c, 3301 PETROV-
ČE

Osnovni kapital: 1.509.000,00 SIT
Ustanovitelji: ANTOLIČ ROBERT, Dobriša

vas 2/c, 3301 PETROVČE, vložek:
1.509.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44422
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00801 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/04993/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5707544
Firma: ENTAR trgovina in zastopstva,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Polzela 125, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 2.625.976,50 SIT
Ustanovitelji: JELEN FRANC, Polzela 125,

3313 POLZELA, vložek: 1.312.988,25 SIT,
ne odgovarja, vstop: 29. 12. 1994; JELEN TA-
TJANA, Polzela 125, 3313 POLZELA, vložek:
1.312.988,25 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v

Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44423
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00802 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/03363/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5627354
Firma: TIVA, podjetje za proizvodnjo in

trgovino d.o.o. Žalec, Velenjska 9
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Velenjska 9, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 1.524.475,00 SIT
Ustanovitelji: VERHOVŠEK ANDREJ, Ve-

lenjska 9, 3310 ŽALEC, vložek: 103.066,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1991; VER-
HOVŠEK MARIJA, Velenjska 9, 3310 ŽALEC,
vložek: 1.421.409,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 23. 11. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbri-
sa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem
poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) izdalo sklep o izbrisu gospodarske druž-
be iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnikagospodarske družbe od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
boodločalo višje sodišče.

Sr-44424
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00803 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/04550/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5659507
Firma: POMES trgovina, proizvodnja in

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

govornostjo
Sedež: Gubčeva 3, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 2.585.000,00 SIT
Ustanovitelji: FINAC, FINANČNI INŽENI-

RING IN TRGOVINA, d.o.o., Ljubljana, Cesta v
Kleče 12, Dunajska 52, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 517.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 9. 1992; KRAJNC LUDVIK, Prapreče 4,
3305 VRANSKO, vložek: 517.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 5. 9. 1992; KREMŽAR ER-
NEST, Kraigerjeva 13, 3000 CELJE, vložek:
517.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 9. 1992; ROBIČ BRANKO, Podvrh 106/e,
3314 BRASLOVČE, vložek: 517.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 5. 9. 1992; PAVLIN STA-
NISLAV, Danila Bučarja 5, 8000 NOVO ME-
STO, vložek: 517.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 5. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44425

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/00804 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/03795/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5636876
Firma: KOGOVŠEK IN KOGOVŠEK trgov-

sko, proizvodno in storitveno podjetje,
d.n.o. Levec 42, Petrovče

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Levec 42, 3301 PETROVČE
Ustanovitelji: CVETKA KOGOVŠEK, LEVEC

42, 3301 PETROVČE, odg.s svojim premož.,
vstop: 19. 4. 1994; KOGOVŠEK ZVONKO,
LEVEC 42, 3301 PETROVČE, odg.s svojim
premož., vstop: 19. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbri-
sa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem
poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) izdalo sklep o izbrisu gospodarske druž-
be iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnikagospodarske družbe od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
boodločalo višje sodišče.

Sr-44426
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00805 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/01015/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5625912
Firma: MAAJ, trgovina in turistične sto-

ritve d.o.o., Žalec, Soseska V.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Soseska V., 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: HRIBAR MATEJA, Župančiče-

va 5, 3310 ŽALEC, vložek: 1.502.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbri-
sa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem
poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) izdalo sklep o izbrisu gospodarske druž-
be iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnikagospodarske družbe od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
boodločalo višje sodišče.

Sr-44427
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00806 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/02702/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5495598
Firma: PIRI TRADE, trgovsko podjetje,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ul. Bratov Letonje 2, 3301 ŽA-

LEC
Osnovni kapital: 1.510.000,00 SIT
Ustanovitelji: SORGER JOŽE, Ul. Bratov Le-

tonje 2, 3310 ŽALEC, vložek: 1.510.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 9. 1993.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44428

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/00807 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/02701/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5495580
Firma: JERAM transport špedicija, trgo-

vina, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Latkova vas 235, 3312 PRE-

BOLD
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JERAM MILAN, Latkova vas

235, 3312 PREBOLD, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44429
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00808 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/05504/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: READY trgovina, proizvodnja, sto-
ritve, d.o.o. Velenje, Koželjskega 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koželjskega 7, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-

brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44430

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/00809 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/03408/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodne-

ga registra za subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5577357
Firma: LAMPRET IN LAMPRET trgovina

in proizvodnja, d.n.o. Florjan 271, Šoštanj
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Florjan 271, 3325 ŠOŠTANJ
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbri-

sa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem
poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) izdalo sklep o izbrisu gospodarske druž-
be iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnikagospodarske družbe od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
boodločalo višje sodišče.

Sr-44431
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00810 z dne 30. 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:

Firma: MIRSO trgovina in storitve, d.o.o.
Velenje, Cesta talcev 34

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta talcev 34, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 105.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-

brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44432
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00811 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/06361/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5871794
Firma: MULEJ IN DRUGI, Poslovne storit-

ve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Prešernov trg 8, 3325 ŠOŠTANJ
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-

brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44433
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00812 z dne 30. 5. 2001

pod št. vložka 1/03535/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5867762
Firma: BENEFIT Podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o. Velenje, Ple-
šivec 38

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Plešivec 38, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 1.570.510,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-

brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44435

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/00813 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/06983/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1414941
Firma: PICASO - ENVER ZORNIČ trgovi-

na in storitve, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Stantetova 11, 3320 VELENJE
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-

brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44436
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00814 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/03891/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5601614
Firma: GIDI-STERNAD IN DRUŽBENIK

proizvodnja, prodaja, ekonomske storitve,
d.n.o., Velenje

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Šercerjeva 18, 3320 VELENJE
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-

brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.
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Sr-44437

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/00815 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/04197/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5637392
Firma: ROFEL podjetje za proizvodnjo,

storitve in trgovino, d.o.o., Prešernova 21,
Mozirje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prešernova 21, 3330 MOZIRJE
Osnovni kapital: 1.983.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-

brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44438
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00816 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/04374/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5648963
Firma: JEVŠA Proizvodno in trgovsko

podjetje, d.o.o. Šmartno ob Dreti
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Spodnje Kraše 35, 3341 ŠMAR-

TNO OB DRETI
Osnovni kapital: 1.808.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-

brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44439

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/00817 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/01112/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5324645
Firma: AUTOSHOP - MEŠKO IN OSTALI

trgovina in storitve, d.n.o. Velenje, Kosove-
lova 16

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kosovelova 16, 3320 VELENJE
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-

brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-

tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44440

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/00818 z dne 30. 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: 5382777
Firma: LAMOS-TRGOVINA d.o.o., Rečica

11, Šmartno ob Paki
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rečica 11, 3327 ŠMARTNO OB

PAKI
Osnovni kapital: 1.502.100,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-

brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44441
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00819 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/00904/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5309867
Firma: KRSTIČ Podjetje za gostinstvo in

galerijstvo, d.o.o. Velenje, Šalek 3/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šalek 3/a, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 1.514.869,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-

brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44442
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00820 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/02671/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5494346
Firma: ALLWAYS., podjetje za zastopa-

nje in trgovino, d.o.o., Velenje, Ul. 3. julija 2
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ul. 3. julija 2, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-

brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi

prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44443

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/00821 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/02793/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5496691
Firma: MING trgovsko, proizvodno pod-

jetje in storitve, d.o.o., Šmartno ob Paki
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gavce 58/a, 3327 ŠMARTNO OB

PAKI
Osnovni kapital: 1.502.564,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-

brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44444
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00822 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/03244/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5544980
Firma: ALBATROS - PREININGER IN PRE-

ININGER trgovina, proizvodnja in zastopa-
nje, d.n.o., Velenje

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Stantetova 11, 3320 VELENJE
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-

brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44445
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00823 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/03637/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5576938
Firma: RAJTER & RAJTER storitve in tr-

govina, d.n.o., Velenje, Koželjskega 2
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Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Koželjskega 2, 3320 VELENJE
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-

brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44446

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/00824 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/03721/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5600006
Firma: METIST proizvodnja in trgovina

d.o.o. Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stantetova ulica 11, 3320 VELE-

NJE
Osnovni kapital: 1.533.600,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-

brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44447
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00825 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/04546/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5713480
Firma: AXIS podjetje za trgovino, storit-

ve, usposabljanje in zaposlovanje invalidov
d.o.o. Velenje, Tomšičeva 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tomšičeva 18, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 1.508.850,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-

brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44448
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00826 z dne 30. 5. 2001

pod št. vložka 1/05804/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5837936
Firma: NEDELJKO, N & M gradbeništvo

d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Šercerjeva 9, 3320 VELENJE
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-

brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44449

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/00827 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/01920/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5398444
Firma: KREMAPUR trgovina in proizvod-

nja, d.o.o. Velenje, Partizanska 70
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanska 70, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 1.522.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-

brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44471
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00934 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/03650/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5585040
Firma: DANI storitve, trgovina in gostin-

stvo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Migojnice 140, 3302 GRIŽE
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPANEC DANIJEL, Migojni-

ce 92, 3302 GRIŽE, vložek: 1.508.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v

Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44472
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00935 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/02349/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5455952
Firma: MARKKOL trgovina in servis,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta na Lavo 8/a, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 2.018.177,20 SIT
Ustanovitelji: KITAK DRAGO, Cesta na La-

vo 8/a, 3310 ŽALEC, vložek: 504.544,30 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 3. 1990; KITAK DA-
MIR, Cesta na Lavo 8/a, 3310 ŽALEC, vložek:
504.544,30 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 3. 1990; KITAK KARL, Cesta na Lavo 8/a,
3310 ŽALEC, vložek: 504.544,30 SIT, ne od-
govarja, vstop: 11. 4. 1994; KITAK LJUDMI-
LA, Cesta na Lavo 8/a, 3310 ŽALEC, vložek:
504.544,30 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 4.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44473
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00936 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/03277/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5562023
Firma: GAJŠEK & GAJŠEK ekonomske

storitve in trgovina, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Gotovlje 103/a, 3310 ŽALEC
Ustanovitelji: GAJŠEK MARIJA, Gotovlje

103/a, 3310 ŽALEC, odg.s svojim premož.,
vstop: 19. 4. 1994; GAJŠEK MIROSLAV, Go-
tovlje 103/a, 3310 ŽALEC, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 19. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44474
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00937 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/03448/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5563658
Firma: ZINKA trgovina, proizvodnja in

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

govornostjo
Sedež: Reška cesta 83, 3312 PREBOLD
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRESNIK TEREZIJA, Prebold

71, 3312 PREBOLD, vložek: 1.504.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 2. 1992; HUŠ
VLADISLAV, Prebold 71, 3312 PREBOLD, vlo-
žek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbri-
sa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem
poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) izdalo sklep o izbrisu gospodarske druž-
be iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnikagospodarske družbe od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
boodločalo višje sodišče.

Sr-44475
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00938 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/03176/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5537444
Firma: KOM - COMMERCE trgovsko pod-

jetje, Čopova 2 Žalec, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Čopova 2, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOS MIRAN, Čopova 2, 3310

ŽALEC, vložek: 1.508.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 21. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44476
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00939 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/03207/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5538424
Firma: GORIŠEK & LESJAK trgovina in

storitve - TYCHE, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Žalskega tabora 1, 3310 ŽALEC
Ustanovitelji: GORIŠEK BRANKA, Partizan-

ska 18, 3310 ŽALEC, odg.s svojim premož.,
vstop: 7. 11. 1994; LESJAK BOŠTJAN, Parti-
zanska 27, 3310 ŽALEC, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 7. 11. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi

prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44477

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/00940 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/01432/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5354587
Firma: AVEX export-import, marketing, tr-

govina, d.o.o. Liboje, p. Petrovče
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Liboje, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVAČIČ ANDREJ, Ob želez-

nici 4, 3000 CELJE, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44478
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00941 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/01292/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5002869
Firma: MERX HOLDING d.o.o., Celje, Ko-

sovelova 16
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kosovelova 16, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.935.000,00 SIT
Ustanovitelji: TRGOVSKO PODJETJE V

DRUŽBENI LASTNINI MERX JELŠA Šmarje,
p.o., Šmarje pri Jelšah 118, 3240 ŠMARJE
PRI JELŠAH, vložek: 27.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 13. 9. 1991; MESARSTVO ŠENT-
JUR, P.O., Cesta Leona Dobrotinška 15, 3230
ŠENTJUR PRI CELJU, vložek: 24.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1991; TRGOVSKO
PODJETJE IZBIRA LAŠKO, P.O., Titova 4,
3270 LAŠKO, vložek: 27.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 23. 9. 1991; TRGOVSKO IN
SERVISNO REMONTNO PODJETJE AVTO CE-
LJE, d.o.o., Ljubljanska c. 11, 3000 CELJE,
vložek: 30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 9. 1991; DRAVINJSKI DOM SLOVENSKE
KONJICE, P.O. TRGOVINA IN storitve, Celjska
cesta 2, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vlo-
žek: 27.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 9. 1991; MERX TRGOVSKO IN PROIZ-
VODNO PODJETJE AVTOTEHNIKA CELJE,
d.o.o., Bežigrajska 13, 3000 CELJE, vložek:
27.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:

23. 9. 1991; KOŠENJAK DRAVOGRAD, GO-
STINSKO TURISTIČNO PODJETJE, p.o., Me-
ža 3, 2370 DRAVOGRAD, vložek: 27.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1991; GO-
STINSTVO IN TURIZEM CELJE, P.O., Stane-
tova 20, 3000 CELJE, vložek: 27.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1991; GOSTIN-
SKO PODJETJE KOZJAK RADLJE, P.O., Ma-
riborska 8, 2360 RADLJE, vložek: 24.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1991; GO-
STINSKO PODJETJE TURIST NAZARJE, P.O.,
Nazarje 2, 3331 NAZARJE, vložek: 24.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1991; MERX
REKREACIJSKO TURISTIČNI CENTER GOL-
TE MOZIRJE, p.o., Radegunde 19/c, 3330
MOZIRJE, vložek: 27.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 23. 9. 1991; TOVARNA ŠPOR-
TNE IN MODNE KONFEKCIJE ELEGANT Šent-
jur, p.o., Kozjanskega odreda 21, 3230 ŠENT-
JUR PRI CELJU, vložek: 27.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 9. 1991; DRUŽBENO
PODJETJE SERVIS, PREVOZNIŠTVO INŽENI-
RING, kooperacija SPIK, p.o., Cesta Leona
Dobrotinška 3, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU,
vložek: 15.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 9. 1991; GRAČNAR JOŽEF, Šempeter
173, 3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI,
vložek: 206.100,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 9. 1991; DAKIĆ-IVANČIČ BOŽA, Milčin-
skega 6, 3000 CELJE, vložek: 112.712,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1991; FRAN-
ČEŠKIN ŽARE, Erjavčeva 16 A, 3000 CELJE,
vložek: 119.151,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 9. 1991; ROŽMAN ANTON, Efenkova 46,
3000 CELJE, vložek: 86.948,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 23. 9. 1991; HABE ZDENKA,
Parmova 1, 3212 VOJNIK, vložek: 54.745,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1991; PETEK
DUŠANKA, Čopova 25, 3000 CELJE, vložek:
54.745,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 9. 1991; PAVLINA DARJA, Malgajeva 2,
3000 CELJE, vložek: 51.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 23. 9. 1991; PLANINŠEK PA-
VLA, Savinjske čete 2, 3310 ŽALEC, vložek:
54.745,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 9. 1991; VINKOVIČ ALENKA, Rista Savi-
na 9, 3310 ŽALEC, vložek: 19.322,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 9. 1991; KOPE MAR-
GARETA, Ul. XIV. divizije 8, 3000 CELJE, vlo-
žek: 19.322,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 9. 1991; KLANČIŠAR NATALIJA, Vrunče-
va 31, 3000 CELJE, vložek: 19.322,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1991; BAN
FRANC, Heroja Bračiča 5, 3210 SLOVENSKE
KONJICE, vložek: 77.287,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 23. 9. 1991; KONEČNIK IVAN,
Remšnik 1, 2363 PODVELKA, vložek:
35.423,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 9. 1991; TRŽAN RADO, Petkova 69,
1231 ČRNUČE, vložek: 54.745,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 9. 1991; MIKLAVC
FRANC, Božna 140, 3341 ŠMARTNO OB
DRETI, vložek: 35.423,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 9. 1991; SELIČ ALOJZ, Cesta na
Ostrožno 9, 3000 CELJE, vložek: 45.084,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1991; KRE-
GAR VILJEM, Valvazorjeva 36, 3000 CELJE,
vložek: 25.762,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 9. 1991; HORVAT DRAGOMIR, Celovška
11, 3000 CELJE, vložek: 32.203,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 9. 1991; LESKOVŠEK
ZVONKO, Dušana Kvedra 33, 3230 ŠENT-
JUR PRI CELJU, vložek: 57.965,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 9. 1991; JANČIČ FLOR-
JAN, Milenkova 20, 3210 SLOVENSKE KO-
NJICE, vložek: 25.762,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 9. 1991; VRTIČ ANTON, Trg 4. juli-
ja 39, 2370 DRAVOGRAD, vložek: 32.203,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1991; PRE-
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LOG MARJAN-JOŽE, Kraigherjeva 2, 3320 VE-
LENJE, vložek: 19.322,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 9. 1991; BABIČ MARJAN, Šmarje
pri Jelšah 181, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH,
vložek: 35.423,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 9. 1991; GROBLER IVAN, Arja vas 37/c,
3301 PETROVČE, vložek: 19.322,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 9. 1991; ZATLER STA-
NISLAV, Hotunje 5, 3232 PONIKVA, vložek:
54.745,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 9. 1991; LESKOVŠEK STANISLAV, Ljub-
ljanska 60, 3000 CELJE, vložek: 19.322,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1991; KO-
ČAR MATILDA, Lokarje 18, 3230 ŠENTJUR,
vložek: 32.203,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 9. 1991; KLEPEC JURIJ, Marija Gradec
40, 3270 LAŠKO, vložek: 32.203,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 9. 1991; VREČKO KON-
RAD, Prijateljeva 13, 3000 CELJE, vložek:
38.644,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 9. 1991; HUDEJ KRISTINA, Drešinja vas
8/a, 3301 PETROVČE, vložek: 36.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1991; TEPEJ
FRANC, Kidričeva 24, 3210 SLOVENSKE KO-
NJICE, vložek: 32.203,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 9. 1991; PODSEDENŠEK STANI-
SLAV, Mozirje 142/a, 3330 MOZIRJE, vložek:
19.322,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 9. 1991; POGELŠEK FRANC, Kozakova
9, 3000 CELJE, vložek: 19.322,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 9. 1991; MERX SAVI-
NJA MOZIRJE, PODJETJE TRGOVINE TURI-
ZMA IN proizvodnja, p.o., Na trgu 14, 3330
MOZIRJE, vložek: 24.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 23. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44480
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00942 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/04750/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5710235
Firma: ELTEGRA inženiring, gradbeniš-

tvo, trgovina, d.o.o., Kristan vrh 2, Pristava
pri Mestinju

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kristan vrh 2, 3253 PRISTAVA
PRI MESTINJU

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HROVAT ALOJZIJ, Kristan vrh

2, 3253 PRISTAVA PRI MESTINJU, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 3.
1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-

spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44481

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/00943 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/05027/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5694213
Firma: ŠTEFANEC IN ŠTEFANEC trgovi-

na, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Dobovec 40, 3252 ROGATEC
Ustanovitelji: ŠTEFANEC DRAGUTIN, Me-

ljan 27, TRAKOŠČAN, odg.s svojim premož.,
vstop: 5. 5. 1994; ŠTEFANEC STJEPAN, Me-
ljan 27, TRAKOŠČAN, odg.s svojim premož.,
vstop: 5. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44482
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00944 z dne 30. 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: 5775108
Firma: MISTRAL YACHT Turistično pod-

jetje, d.o.o. Rogaška Slatina Pernek 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pernek 5, 3250 ROGAŠKA SLA-

TINA
Osnovni kapital: 3.260.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRUŠIČ SILVESTER, Pernek

5, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
3.260.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44483
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00945 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/05456/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5763355
Firma: BELTEX transportno in trgovsko

podjetje d.o.o. Šmarje pri Jelšah

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bobovo pri Šmarju 22, 3240
ŠMARJE PRI JELŠAH

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BELEJ HINKO, Bobovo pri

Šmarju 22, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, vlo-
žek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44484

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/00946 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/05320/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5763029
Firma: ARTIČ, posebna organizacija za

opravljanje drugih zavarovalnih poslov, Ar-
tič Ernest in Artič Dragica d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Rogatec 237 a, 3252 ROGATEC
Ustanovitelji: ARTIČ ERNEST, Rogatec 237

a, 3252 ROGATEC, odg.s svojim premož., vs-
top: 28. 12. 1994; ARTIČ DRAGICA, Rogatec
237 a, 3252 ROGATEC, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 28. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44485
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00947 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/05747/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5789010
Firma: SRNA podjetje za gostinstvo, tr-

govino, storitve in uvoz - izvoz d.o.o. Vren-
ska gorca 20, Buče

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrenska gorca 20, 3255 BUČE
Osnovni kapital: 1.591.900,00 SIT
Ustanovitelji: LIDIJA ZAKOŠEK, Vrenska

gorca 20, 3255 BUČE, vložek: 1.591.900,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) izdalo sklep o izbrisu gospodarske
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družbe iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper
sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki
začne teči: - za gospodarsko družbo od vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44486
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00948 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/04794/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5777402
Firma: MCT mikro kompjuterska tehno-

logija, d.o.o. Grobelno
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Spodnja Ponkvica 11/a, 3231

GROBELNO
Osnovni kapital: 1.668.000,00 SIT
Ustanovitelji: KEGLIČ FRANC, Spodnja

Ponkvica 11/a, 3231 GROBELNO, vložek:
1.668.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbri-
sa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem
poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) izdalo sklep o izbrisu gospodarske druž-
be iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnikagospodarske družbe od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
boodločalo višje sodišče.

Sr-44487
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00949 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/06277/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5836131
Firma: BARBU - PIRŠ & CO Uvoz-izvoz,

gostinstvo, trgovina na debelo (grosist) in
drobno, d.n.o., Šmarje pri Jelšah

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Stranje 32, 3240 ŠMARJE PRI
JELŠAH

Ustanovitelji: STOJILJKOVIČ MLADEN,
Stranje 31, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, odg.s
svojim premož., vstop: 23. 3. 1994; PIRŠ PA-
TRICK, Mestinje 28, 3241 PODPLAT, odg.s
svojim premož., vstop: 23. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44488
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00950 z dne 30. 5. 2001

pod št. vložka 1/06144/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5866880
Firma: VLARO finančni inženiring, d.o.o.,

Kozje
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ješovec 30, 3260 KOZJE
Osnovni kapital: 1.726.040,00 SIT
Ustanovitelji: ROMIH VLADO, Ješovec 30,

3260 KOZJE, vložek: 1.726.040,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 6. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44489
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00951 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/05154/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5721253
Firma: ODDIH podjetje za trgovino, go-

stinstvo, turizem in storitve d.o.o.,
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Laze 13, 3222 DRAMLJE
Osnovni kapital: 1.654.994,70 SIT
Ustanovitelji: JEVŠOVAR MARIJA, LJUB-

LJANSKA 54, 3000 CELJE, vložek:
1.654.994,70 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44490

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/00952 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/06393/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5890284
Firma: ZAGODA IN CO. - TR INŽENIRING,

organiziranje in svetovanje, d.n.o., Roga-
ška Slatina, Zdraviliški trg 14

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Zdraviliški trg 14, 3250 ROGA-
ŠKA SLATINA

Ustanovitelji: ZAGODA MILAN, Žibernik 20,
3250 ROGAŠKA SLATINA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 20. 3. 1995; ZAGODA TANJA,
Žibernik 20, 3250 ROGAŠKA SLATINA, odg.s
svojim premož., vstop: 20. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44492
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00953 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/06151/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5826888
Firma: BLUE STAR export-import, d.o.o.,

Predenca 35, Šmarje pri Jelšah
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Predenca 35, 3240 ŠMARJE PRI

JELŠAH
Osnovni kapital: 2.308.988,30 SIT
Ustanovitelji: NEŽMAH ŠTEFAN, Springer-

strasse 27, MUNCHEN 71, vložek:
1.154.494,15 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 4. 1993; NEŽMAH FRANCISKA, Springer-
strasse 27, MUNCHEN 71, vložek:
1.154.494,15 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44494
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00954 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/03929/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5612098
Firma: DROFENIK storitveno podjetje,

d.o.o., Šmarje pri Jelšah, Predenca 34
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Predenca 34, 3240 ŠMARJE PRI

JELŠAH
Osnovni kapital: 1.548.000,00 SIT
Ustanovitelji: DROFENIK JANEZ, Predenca

34, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, vložek:
774.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 3. 1992; DROFENIK MARIJA, Predenca
34, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, vložek:
774.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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
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začne teči: - za gospodarsko družbo od vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44496

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/00955 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/03457/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5566622
Firma: BONY TRADE trgovina in storitve,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prvomajska ulica 20/a, 3250

ROGAŠKA SLATINA
Osnovni kapital: 1.518.000,00 SIT
Ustanovitelji: KIDRIČ GORAZD, Prvomajska

ulica 20/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
1.518.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44498
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00956 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/06617/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5681014
Firma: BALMORAL gradbeništvo in grad-

beni inženiring, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Levstikova 3a, 3250 ROGAŠKA

SLATINA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MUSAN AVGUSTIN, HEIN-

RICH - BRAUN WEG 8, MUNCHEN, vložek:
900.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 9. 1992; MEIER LUISE, HEINRICH - BRA-
UN WEG 8, MUNCHEN, vložek: 600.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44500
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00957 z dne 30. 5. 2001

pod št. vložka 1/06644/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1195328
Firma: BERISHA ZEQIR IN DRUGI zidar-

stvo in fasaderstvo, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Izletniška 7, 3250 ROGAŠKA

SLATINA
Ustanovitelji: BERISHA ZEQIR, Sopino, SU-

VA REKA, odg.s svojim premož., vstop: 5. 6.
1997; SHALAJ MUSTAFE, Mušutište, SUVA
REKA, odg.s svojim premož., vstop: 5. 6.
1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44502
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00958 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/06876/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1324063
Firma: SARAMATI NAZIM IN BADALLI MI-

TAT gradbeništvo in storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Virštanj 1/a, 3254 PODČETRTEK
Ustanovitelji: SARAMATI NAZIM, Dobrušte,

PRIZREN - ZRJ, odg.s svojim premož., vstop:
14. 9. 1998; BADALLI MITAT, Žur, PRIZREN -
ZRJ, odg.s svojim premož., vstop: 14. 9.
1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44504

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/00959 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/01285/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5332630
Firma: HAMNES trgovina, export, import

in posredništvo, d.o.o. Polzela Ločica 50/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ločica 50/a, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 1.902.000,00 SIT
Ustanovitelji: HABJAN METKA, Ločica ob

Savinji 50/a, 3313 POLZELA, vložek:
1.902.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44506
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00960 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/01682/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5355281
Firma: KUPOL podjetje za obdelavo ko-

vin, plastike in trgovino, d.o.o., Letuš 64,
Šmartno ob Paki

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Letuš 64, 3327 ŠMARTNO OB
PAKI

Osnovni kapital: 1.848.014,50 SIT
Ustanovitelji: KUDER POLONA, Letuš

64/A, 3327 ŠMARTNO OB PAKI, vložek:
1.848.014,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44511
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00965 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/02814/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5496217
Firma: LALE KOMERC trgovsko, tran-

sportno, uvozno, izvozno podjetje d.o.o. Ža-
lec

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Heroja Staneta 3, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 1.643.150,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAKOVIČ MILORAD, Ka-

plja vas 53, 3312 PREBOLD, vložek:
1.643.150,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
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dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44512
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00966 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/02665/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5490677
Firma: ULLMANN & CO. finančni inženi-

ring d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Roševa ul. 3, 3310 ŽALEC
Ustanovitelji: KRIVEC VERA, Pristava pri Me-

stinju 28, 3253 PRISTAVA PRI MESTINJU,
odg.s svojim premož., vstop: 9. 3. 1995; ZA-
RIN CICAN, Roševa ul. 3, 3310 ŽALEC, odg.s
svojim premož., vstop: 9. 3. 1995; ULLMANN
HANS PETER REINHOLD, Mommsenstrase
64, BERLIN, odg.s svojim premož., vstop: 9. 3.
1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbri-
sa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem
poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) izdalo sklep o izbrisu gospodarske druž-
be iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnikagospodarske družbe od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
boodločalo višje sodišče.

Sr-44513
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00967 z dne 30. 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: 5494770
Firma: ČEŠNJA proizvodnja in trgovina z

lesom in gradbenim materialom, inženiring,
izvoz-uvoz d.o.o. Petrovče

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dobriša vas 2/c, 3301 PETROV-
ČE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ANTOLIČ JOSIP, Dobriša vas

2/c, 3301 PETROVČE, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44514
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00968 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/02787/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5491177
Firma: PRO-AS proizvodno, trgovsko in

storitveno podjetje d.o.o. Žalec

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrbje 79 b, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽAGAR OTO, Vrbje 79/b,

3310 ŽALEC, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 6. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44515
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00969 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/02399/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5456886
Firma: GOVC trgovina, izvoz- uvoz, tran-

zit, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Soseska 17, 3312 PREBOLD
Osnovni kapital: 1.685.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOVC MATEJ, Prebold 45,

3312 PREBOLD, vložek: 1.685.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44516
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00970 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/02252/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5445094
Firma: KOBRA komercialna organizaci-

ja, butik, aranžerstvo, d.o.o., Ločica 41/a,
Polzela

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ločica 41/a, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 1.541.214,60 SIT
Ustanovitelji: KAČ BRANKO, Ločica 41,

3313 POLZELA, vložek: 770.607,30 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 9. 1990; KAČ ALENKA,
Ločica 41, 3313 POLZELA, vložek:
770.607,30 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44518
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00971 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/01535/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5405572
Firma: TEKSTIL TRADE trgovina in sto-

ritve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Letuš 139, 3327 ŠMARTNO OB

PAKI
Osnovni kapital: 1.722.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAZBORNIK MARJAN, Letuš

139, 3327 ŠMARTNO OB PAKI, vložek:
1.722.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbri-
sa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem
poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) izdalo sklep o izbrisu gospodarske druž-
be iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnikagospodarske družbe od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
boodločalo višje sodišče.

Sr-44520
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00972 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/01336/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5337933
Firma: KUNST podjetje za izdelavo ko-

vinskih predmetov in trgo- vino na debelo
in drobno, import - eksport, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Griže 5, 3302 GRIŽE
Osnovni kapital: 21.592.225,00 SIT
Ustanovitelji: KUNST ALFRED, Griže 129,

3302 GRIŽE, vložek: 21.592.225,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 20. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44522

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/00973 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/01296/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Matična številka: 5337224
Firma: IMPROST Inženiring, proizvodnja,

servis, trgovina, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Skozi gaj 17, 3312 PREBOLD
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIRŠE DUŠAN, Skozi gaj 17,

3312 PREBOLD, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44524

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/00974 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/02576/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5566002
Firma: NERA trgovsko in servisno pod-

jetje, d.o.o., Celje, Jenkova 26
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jenkova 26, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: POPOVIĆ LUKA, Jenkova 26,

3000 CELJE, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 19. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44526
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00975 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/01447/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5373352
Firma: SAFIR trgovina in proizvodnja,

d.o.o. Polzela, Polzela 26/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Polzela 26/a, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 1.689.050,00 SIT
Ustanovitelji: ŽAFRAN BORIS, Polzela

26/a, 3313 POLZELA, vložek: 844.525,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 2. 1990; ŽA-
FRAN JELKA, Polzela 26/a, 3313 POLZELA,
vložek: 844.525,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44528

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/00976 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/01620/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5362652
Firma: KOS, podjetje za trgovino z mo-

tornimi vozili, deli in priborom, zastopanje
ter izvoz in uvoz, d.o.o., Ločica 2/b, Polzela

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ločica 2/b, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOS MARGARETA, Ločica

2/b, 3313 POLZELA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44530
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00977 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/05855/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5794552
Firma: RELDIF TRADE, trgovina na veli-

ko in malo, d.o.o. Šempeter, Šempeter 136
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šempeter 136, 3311 ŠEMPETER
Osnovni kapital: 1.656.596,00 SIT
Ustanovitelji: FIDLER HERMINA, Šempeter

136, 3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI,
vložek: 1.656.596,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 1. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44532
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00978 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/05961/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5827299
Firma: GA-ŽI trgovina in šiviljstvo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Polzela 123, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 1.512.950,00 SIT
Ustanovitelji: VAŠL NATALIJA, Polzela 123,

3313 POLZELA, vložek: 1.512.950,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 3. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44534

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/00979 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/03281/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5827493
Firma: BONEL storitveno podjetje, d.o.o.

Šempeter 99, Šempeter v Savinjski dolini
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šempeter 99, 3311 ŠEMPETER

V SAVINJSKI DOLINI
Osnovni kapital: 1.535.000,00 SIT
Ustanovitelji: LIKAR JOŽEFA, Šempeter 99,

3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI, vlo-
žek: 1.535.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44536
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00980 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/00777/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5305519
Firma: IRKA, trgovsko in storitveno pod-

jetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zavrh 7 A, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOLER IRENA, Zavrh 7/a,

3310 ŽALEC, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 18. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
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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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44537
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00981 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/03158/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5536740
Firma: HEVRISTIKA proizvodnja, trgovi-

na, storitve, d.o.o., Prapreče 15, p. Vransko
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prapreče 15, 3305 VRANSKO
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOS MARTA, Prapreče 15,

3305 VRANSKO, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 16. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44538
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00982 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/05651/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5813972
Firma: MATKO - ILIŠINOVIĆ IN ILIŠINO-

VIĆ trgovina, storitve, proizvodnja, d.n.o.
Prebold, Prebold 17

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Prebold 17, 3312 PREBOLD
Ustanovitelji: ILIŠINOVIĆ MIRO, PREBOLD

17, 3312 PREBOLD, odg.s svojim premož.,
vstop: 30. 12. 1994; ILIŠINOVIĆ KATA, PRE-
BOLD 17, 3312 PREBOLD, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 30. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44539

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/00983 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/01127/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5342376
Firma: GARUDA trgovina, proizvodnja in

storitve, d.o.o. Migojnice 73/b, Griže
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Migojnice 73/b, 3310 GRIŽE
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: TANASKOVIČ GORAN, Migoj-

nice 73/b, 3302 GRIŽE, vložek:
1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44540
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00984 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/03512/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5858755
Firma: MIRSK servis osebnih vozil, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stopnik 30/a, 3305 VRANSKO
Osnovni kapital: 1.607.727,10 SIT
Ustanovitelji: SKOK MIRAN, Stopnik 30 a,

3305 VRANSKO, vložek: 1.607.727,10 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44541
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00985 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/03768/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5867169
Firma: MATEVŽ trgovska družba d.o.o.

Polzela
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ločica ob Savinji 65, 3313 POL-

ZELA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: MOHORIČ OLGA, Ločica ob

Savinji 65, 3313 POLZELA, vložek:
1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 2.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-

nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44542

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/00986 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/00997/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5329841
Firma: PRANJIĆ & PRANJIĆ, prevozi in

trgovina DAMDA, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Na zelenici 18, 3310 PREBOLD
Ustanovitelji: PRANJIĆ MARIJAN, Na zele-

nici 18, 3312 PREBOLD, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 30. 12. 1994; PRANJIĆ ANICA,
Na zelenici 18, 3312 PREBOLD, odg.s svojim
premož., vstop: 30. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44551
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01001 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/06764/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5695872
Firma: S računalniški inženiring, d.o.o.

Petrovče
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Petrovče 107, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 1.512.039,00 SIT
Ustanovitelji: ŠMON UROŠ, Petrovče 107,

3301 PETROVČE, vložek: 1.512.039,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44553

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/01002 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/04757/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5843545
Firma: MB PLANING, proizvodnja, inže-

niring, trgovina, d.o.o. Šempeter 45/a,
Šempeter

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šempeter 45/a, 3311 ŠEMPE-
TER

Osnovni kapital: 1.640.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽNIDARČIČ ALOJZ, Šempe-

ter 45/a, 3311 ŠEMPETER, vložek:
453.333,33 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 4.
1994; ŽNIDARČIČ HELENA, Šempeter 45/a,
3311 ŠEMPETER, vložek: 853.333,33 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 4. 1994; ŽNIDARČIČ
BOJAN, Šempeter 45/a, 3311 ŠEMPETER,
vložek: 333.333,33 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44555
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01003 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/06625/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1122983
Firma: ZAGOŽEN & DRUŽABNIKI grad-

beni inženiring d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Marija Reka 74, 3312 PREBOLD
Ustanovitelji: ZAGOŽEN ANDREJ, Marija

Reka 74, 3312 PREBOLD, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 12. 2. 1997; MALIS BLAŽENKO,
Velenjska cesta 9, 3310 ŽALEC, odg.s svojim
premož., vstop: 12. 2. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbri-
sa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem
poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) izdalo sklep o izbrisu gospodarske druž-
be iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnikagospodarske družbe od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
boodločalo višje sodišče.

Sr-44556

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/01004 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/06642/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1190407
Firma: OGNJEMET vrtanje, miniranje in

pirotehnične storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zavrh pri Galiciji št. 8 a, 3310

ŽALEC

Osnovni kapital: 1.738.000,00 SIT
Ustanovitelji: POTOČNIK IVAN, ZAVRH PRI

GALICIJI 8 A, 3310 ŽALEC, vložek:
869.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 12.
1994; POTOČNIK MARIJA, ZAVRH PRI GALI-
CIJI 8 A, 3310 ŽALEC, vložek: 869.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44557
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01005 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/05101/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5761395
Firma: FAMA COLLEGE storitve, trgovi-

na in proizvodnja, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zakl 6, 3303 GOMILSKO
Osnovni kapital: 2.026.420,00 SIT
Ustanovitelji: DREV PETRA, Zakl 6, 3303

GOMILSKO, vložek: 2.026.420,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 8. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44558
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01006 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/04126/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5910218
Firma: RPK - LINE, storitve in trgovina,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vrbje 103, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 1.758.676,20 SIT
Ustanovitelji: KLINE PAVLA, Vrbje 103,

3310 ŽALEC, vložek: 879.338,10 SIT, ne od-
govarja, vstop: 19. 4. 1994; KLINE RUDOLF,
Vrbje 103, 3310 ŽALEC, vložek: 879.338,10
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-

tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44560

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/01007 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/00672/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5289815
Firma: MANDI živinoreja in trgovina s

kunci, d.o.o., Šentjur pri Celju, Mestni trg 2
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mestni trg 2, 3230 ŠENTJUR PRI

CELJU
Osnovni kapital: 6.936.883,10 SIT
Ustanovitelji: OSTROŽNIK SAVO, Košnica

48, 3000 CELJE, vložek: 4.393.942,20 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 7. 1989; MESAR-
STVO ŠENTJUR P.O. ŠENTJUR PRI CELJU,
Leona Dobrotinška 15, 3230 ŠENTJUR, vlo-
žek: 2.542.940,90 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 7. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44562
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01008 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/01357/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5355109
Firma: IMAGE trgovina in posredništvo,

d.o.o. Šentjur, Ulica talcev 9
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica talcev 9, 3230 ŠENTJUR
Osnovni kapital: 2.580.000,00 SIT
Ustanovitelji: JOHAN MIRAN, Ulica talcev

9, 3230 ŠENTJUR, vložek: 2.580.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44564
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01009 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/01338/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-



Stran 3094 / Št. 47 / 12. 6. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5383471
Firma: KRPAN, trgovinske in elektrote-

hnične storitve, d.o.o., Ipavčeva 21, Šent-
jur

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ipavčeva 21, 3230 ŠENTJUR PRI
CELJU

Osnovni kapital: 1.517.500,00 SIT
Ustanovitelji: KUKOVIČ JANEZ, Botričnica

7 a, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU, vložek:
1.517.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44566
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01010 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/02398/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5451256
Firma: TINA - X Proizvodno in trgovsko

podjetje na debelo in drobno, d.o.o., Poni-
kva 40

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ponikva 40, 3232 PONIKVA
Osnovni kapital: 1.549.776,00 SIT
Ustanovitelji: LEBENIČNIK JOŽE, Ponikva

40, 3232 PONIKVA, vložek: 775.888,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1990; LEBENIČ-
NIK ANTONIJA, Ponikva 40, 3232 PONIKVA,
vložek: 773.888,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 9. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44568
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01011 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/03132/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5531144
Firma: NIMEX - TRADE podjetje za orga-

nizacijo prevozov, trgovino, gostinstvo in
turizem, d.o.o. Gorica pri Slivnici 65

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gorica pri Slivnici 65, 3263 GO-
RICA PRI SLIVNICI

Osnovni kapital: 1.561.229,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK MARKO, Gorica pri

Slivnici 65, 3263 GORICA PRI SLIVNICI, vlo-
žek: 780.614,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
31. 10. 1991; NOVAK ERNEST, Gorica pri
Slivnici 65, 3263 GORICA PRI SLIVNICI, vlo-
žek: 780.614,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
31. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44570
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01012 z dne 30. 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: 5558573
Firma: WIHAR - VINKO ARTNAK d.o.o.,

trgovsko, proizvodno podjetje Šentjur, Ce-
sta kozjanskega odreda 55

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta kozjanskega odreda 55,
3230 ŠENTJUR

Osnovni kapital: 5.385.280,00 SIT
Ustanovitelji: ARTNAK VINKO, Cesta koz-

janskega odreda 55 a, 3230 ŠENTJUR PRI
CELJU, vložek: 5.385.280,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 17. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbri-
sa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem
poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) izdalo sklep o izbrisu gospodarske druž-
be iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnikagospodarske družbe od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
boodločalo višje sodišče.

Sr-44572
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01013 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/03901/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra za subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5597820
Firma: PI & GO TRADE, Podjetje za proiz-

vodnjo, storitve, turizem, zunanjo in notra-
njo trgovino d.o.o., Grobelno 111, Grobel-
no

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Grobelno 111, 3231 GROBEL-
NO

Osnovni kapital: 2.709.162,45 SIT
Ustanovitelji: PINTARIČ ZDRAVKO, Miloša

Zidanška 10 a, 3230 ŠENTJUR, vložek:
2.570.058,90 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 3. 1992; GOBEC JOŽE, Grobelno 111,
3231 GROBELNO, vložek: 139.103,55 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44574
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01014 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/04246/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5658519
Firma: VALNER IN VALNER transport in

storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Vodruž 1/a, 3230 ŠENTJUR
Ustanovitelji: VALNER STANISLAV, Vodruž

1/a, 3230 ŠENTJUR, odg.s svojim premož.,
vstop: 21. 4. 1994; VALNER STANISLAVA, Vo-
druž 1/a, 3230 ŠENTJUR, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 21. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbri-
sa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem
poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) izdalo sklep o izbrisu gospodarske druž-
be iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnikagospodarske družbe od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
boodločalo višje sodišče.

Sr-44576
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01015 z dne 30. 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: 5680930
Firma: DALCOM, informacijski inženiring

d.o.o., Ulica I. celjske čete 11, Šentjur pri
Celju

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica I. celjske čete 11, 3230
ŠENTJUR PRI CELJU

Osnovni kapital: 2.594.020,00 SIT
Ustanovitelji: DALAN DARKO, Pl. dr. Tineta

Zajca 11, 1234 MENGEŠ, vložek:
2.594.020,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.
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Sr-44578

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/01016 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/04906/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5692407
Firma: TRANS-CARGO transportno in tr-

govsko podjetje d.o.o. Hotunje 8, Ponikva
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Hotunje 8, 3232 PONIKVA
Osnovni kapital: 1.735.575,00 SIT
Ustanovitelji: IVANŠEK HENRIK, Hotunje 8,

3232 PONIKVA, vložek: 1.735.575,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44579
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01017 z dne 30. 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: 5701406
Firma: POLIIS podjetje za notranjo in zu-

nanjo trgovino, marketing, proizvodnjo in
storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trubarjeva 17, 3230 ŠENTJUR
Osnovni kapital: 1.550.000,00 SIT
Ustanovitelji: FEGEŠ BRIGITA, Pod Resev-

no 2, 3230 ŠENTJUR, vložek: 1.550.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44580
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01018 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/05213/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5726999
Firma: JURY & GOLOB, proizvodno, sto-

ritveno in trgovsko podjetje, d.o.o. Dramlje
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Laze 29, 3222 DRAMLJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JURY ANDREJ, Laze 29,

3222 DRAMLJE, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44581
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01019 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/05389/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5743753
Firma: ZAMBI trgovina in storitve, d.o.o.,

Romihova 7, Šentjur
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Romihova 7, 3230 ŠENTJUR
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZIDAR ALOJZ, Romihova 7,

3230 ŠENTJUR, vložek: 1.600.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 24. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbri-
sa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem
poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) izdalo sklep o izbrisu gospodarske druž-
be iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnikagospodarske družbe od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
boodločalo višje sodišče.

Sr-44582
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01020 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/05849/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5801427
Firma: RANČ Trgovsko in storitveno pod-

jetje, d.o.o., Romihova 4, Šentjur
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Romihova 4, 3230 ŠENTJUR
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERC STANISLAV, Cvetlični

hrib 1, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 4.
1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbri-
sa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem
poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) izdalo sklep o izbrisu gospodarske druž-
be iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnikagospodarske družbe od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
boodločalo višje sodišče.

Sr-44583
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01021 z dne 30. 5. 2001

pod št. vložka 1/06397/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5890292
Firma: JOŠT & MALGAJ, trgovina in pro-

izvodnja, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Šentjur, 3230 ŠENTJUR
Ustanovitelji: JOŠT SILVESTER, Krajnčica

16, 3230 ŠENTJUR, odg.s svojim premož.,
vstop: 20. 3. 1995; MALGAJ DAMJAN, Ulica
Frankolovskih žrtev 1/a, 3000 CELJE, odg.s
svojim premož., vstop: 20. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44584
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01022 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/05260/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5851238
Firma: TRS proizvodno trgovsko in po-

sredniško podjetje d.o.o., Hotunje 19, Po-
nikva

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hotunje 19, 3232 PONIKVA
Osnovni kapital: 1.748.096,75 SIT
Ustanovitelji: REČNIK ERVIN, Hotunje 19,

3232 PONIKVA, vložek: 1.748.096,75 SIT,
ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44585

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2001/01024 z dne 30. 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: 5616476
Firma: ROMIH ANTON - TRANSPORTONI

prevozi, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Lovska ulica 3, 3250 ROGAŠKA

SLATINA
Ustanovitelji: ROMIH ANTON, Lovska ulica

3, 3250 ROGAŠKA SLATINA, odg.s svojim
premož., vstop: 28. 4. 1994; ROMIH AMALI-
JA, Lovska ulica 3, 3250 ROGAŠKA SLATINA,
vložek: 61.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 4. 1994.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44586
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01025 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/04986/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5692873
Firma: AGROZET Podjetje za trgovino in

proizvodnjo, d.o.o. Kozje
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kozje 144, 3260 KOZJE
Osnovni kapital: 1.645.835,00 SIT
Ustanovitelji: ŽUPANC BRANKO, Kozje

144, 3260 KOZJE, vložek: 1.645.835,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44587
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01026 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/04719/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5669502
Firma: D-S-INVESTMENT GRUPPE d.o.o.

Industrijska proizvodnja, Kozjanski odred
15, Rogaška Slatina

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kozjanski odred 15, 3250 RO-
GAŠKA SLATINA

Osnovni kapital: 5.908.669,90 SIT
Ustanovitelji: AKRAM TOMA, Stettiner-

str. 54, D-5100 AACHEN, vložek:
2.952.334,90 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 6. 1992; JOHN DE LIMA, Arionweg 11,
SCHWEZINGEN, vložek: 2.952.335,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 6. 1992; GEORGE
DANIAL, Poljanškova 46, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 6. 1992; AL MAHDAVI LIDIJA, Kozjanski
odred 15, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44588
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01027 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/03740/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5616034
Firma: PLAMEN podjetje za proizvodnjo

vžigalic, d.o.o., Brestovec 4a, p. 3250, Ro-
gaška Slatina

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Brestovec 4/a, 3250 ROGAŠKA
SLATINA

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: NARAT PETER, Brestovec

4/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
754.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 1. 1992; NOVAK KAREL, Brestovec 10,
3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
754.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

Sr-44589
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01028 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/04294/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra za subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5617723
Firma: GRAND S & M, mednarodno tr-

govsko podjetje, d.o.o. Rogatec 80/a, Ro-
gatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rogatec 80/a, 3252 ROGATEC
Osnovni kapital: 1.626.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽOLEK NADA, Na livadi 11,

3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
1.626.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. 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 vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje
sodišče.

KOPER

Sr-44943

OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-
pom Srg št. 2001/01438 z dne 28. 5. 2001
pod št. vložka 1/04813/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5835470
Firma: TOP RENT ANTONIČ Družba za

izposojo motornih vozil in malih delovnih
strojev k.d., Strunjan

Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Strunjan 48, 6323 STRUNJAN
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: ANTONIČ DUŠAN, AVTOME-

HANIK, Strunjan 48, 6323 STRUNJAN, vlo-
žek: 5.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 20. 3. 1994; SAVIĆ VERA ekonomsko-ko-
mercialni tehnik, Ul. Vena Pilona 7, 6000 KO-
PER, vložek: 5.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 5. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44944
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01439 z dne 28. 5. 2001
pod št. vložka 1/04816/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5862264
Firma: BORISOV IN DRUGI, trgovina in

komercialne storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Krožna cesta 6, 6000 KOPER
Ustanovitelji: BORISOV STOJNE, DIPL.IN-

ŽENIR STROJNIŠTVA, Vranje, Broj 23, b.št.,
VRANJE, odg.s svojim premož., vstop: 14. 7.
1994; TOMIĆ - BORISOV SLADJANA, DIPL.
EKONOMIST, Takovska 62/1, GORNJI MILA-
NOVAC, odg.s svojim premož., vstop: 14. 7.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44945
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01440 z dne 28. 5. 2001
pod št. vložka 1/04821/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5865131
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Firma: MARKETOUR, ŽIVANOVIĆ, založ-
ništvo, tiskarstvo in ekonomska propagan-
da, k.d.

Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Valvazorjeva 21, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 540,00 SIT
Ustanovitelji: ŽIVANOVIĆ ILIJA, PROFESOR

GEOGRAFIJE, Koledinečka 1/XI, 1000 ZA-
GREB, odg.s svojim premož., vstop: 16. 9.
1994; MARKOVIĆ TOMISLAV, PROFESOR
GEOGRAFIJE, Valvazorjeva 21, 6000 KOPER,
vložek: 540,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 9.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44946
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01441 z dne 28. 5. 2001
pod št. vložka 1/04829/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5868491
Firma: MAD DOG - Trgovina, proizvod-

nja, posredništvo, d.o.o. Portorož
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Liminjanska 96, 6320 PORTO-

ROŽ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KENJIČ MILAN, Zelenjavni trg

3, 6330 PIRAN, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 9. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44947
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01442 z dne 28. 5. 2001
pod št. vložka 1/04830/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5851696
Firma: GRAFFIT PRO - Turizem, trgovina

in investicije, d.o.o. Izola
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Sončno nabrežje 4, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARAŽ IGOR, Veluščkova 5,

6000 KOPER, vložek: 1.500.000,00 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 Zakona o

finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44948

OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-
pom Srg št. 2001/01443 z dne 28. 5. 2001
pod št. vložka 1/04832/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5864968
Firma: KRIŽMAN & STARC d.n.o., trgovi-

na in storitve Koper
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Partizanska 12/d, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRIŽMAN BARBARA - ADMI-

NISTRATOR, Partizanska 12/d, 6000 KOPER,
vložek: 5.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 20. 7. 1994; STARC IGOR - STROJNI
TEHNIK, Črni kal 49, 6275 ČRNI KAL, vložek:
5.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
20. 7. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44950
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01444 z dne 28. 5. 2001
pod št. vložka 1/04837/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5864984
Firma: STILE trgovina, posredovanje in

zastopanje d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pristaniška 3, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOMLADIŠ URŠKA, Rozma-

nova 8, 6000 KOPER, vložek: 1.500.000,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44952

OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-
pom Srg št. 2001/01445 z dne 28. 5. 2001
pod št. vložka 1/04851/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5852501
Firma: KITAJSKA RESTAVRACIJA MAN-

DARIN, d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gramscijev trg 1, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OSTOJIČ MILADIN, Semede-

la 11, 6000 KOPER, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44954
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01446 z dne 28. 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: 5862434
Firma: SPORTEL, trgovina, storitve in in-

ženiring, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Morova 6 a, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HIDROTERM, gradbeništvo in

inženiring, d.o.o. Koper, Miklavčičeva 1 a,
6000 KOPER, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 7. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44956
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01447 z dne 28. 5. 2001
pod št. vložka 1/04859/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: KONJENIŠKI CENTER BIASUZZI,
konjereja, kmetijstvo in turizem, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ferrarska 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BIASUZZI GIUSEPPE, Viale

Montegrappa 3, TREVISO, vložek:
765.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 2.
1994; CAVALLIN ANGELINA, Viale Montegrap-
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pa 3, TREVISO, vložek: 735.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 7. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44958
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01448 z dne 28. 5. 2001
pod št. vložka 1/04867/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5845939
Firma: FABJAN IN PARTNER gradbeniš-

tvo, trgovina, d.n.o., Sežana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Vidmašče 25, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Ustanovitelji: FABJAN RAJKO, STROJNI

TEHNIK, Ulica Iga Grudna 7, 6210 SEŽANA,
vložek: 10.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 25. 4. 1994; FABJAN STOJAN, STROJ-
NI TEHNIK, Kosovelje 11, 6221 DUTOVLJE,
vložek: 10.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 25. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44960
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01449 z dne 28. 5. 2001
pod št. vložka 1/04877/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5869170
Firma: EGJAN d.o.o. trgovina in posre-

dovanje
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pristaniška 8, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TESSAROLO CIPRIANO, Via

dei Nogarola 2, SCHIO, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1994; TO-
NELLO ARMANDO MARIO, Via Biella 35,
SCHIO, ITALIJA, vložek: 750.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 15. 4. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-

darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44962

OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-
pom Srg št. 2001/01450 z dne 28. 5. 2001
pod št. vložka 1/04878/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5868777
Firma: TMT - ŠOLAR & PARTNER, tran-

sport, montaža, trgovina, d.n.o., Šmarje
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Šmarje 6/a, 6274 ŠMARJE
Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠOLAR FRANC, STROJNI TE-

HNIK, Šmarje 6/a, 6274 ŠMARJE, vložek:
10.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
31. 8. 1994; ŠOLAR-HRVATIN KSENIJA,
predmetni učitelj angleškega in nemškega jezi-
ka, Šmarje 6/a, 6274 ŠMARJE, vložek:
10.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
31. 8. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44964
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01451 z dne 28. 5. 2001
pod št. vložka 1/04879/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5875781
Firma: LABEO INTERNATIONAL, podjet-

je za proizvodnjo in mednarodno trgovino,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Frenkova c. 18, Pobegi, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LUŠIN MARINKA, Župančiče-

va ul. 30, 6000 KOPER, vložek: 500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 11. 1994; MA-
YER MATEJA, Železnikarjeva ul. 10, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 21. 11. 1994; MAYER TINA,
Škerjančeva ul. 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 11.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba

se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44969
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01459 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/02809/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5566142
Firma: JIG proizvodnja, trgovina in turi-

zem, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kidričeva 37, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.774.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAKOMIN IGOR, Pri velikih

vratih 24, 6000 KOPER, vložek:
1.774.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44971
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01460 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/02883/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5580919
Firma: SELMEX elektroinštalacije -

VDOVČ Slavko, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Kvedrova 11, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: VDOVČ SLAVKO, ELEKTRI-

ČAR, Kvedrova 11, 6000 KOPER, vložek:
4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
12. 2. 1992; VDOVČ ZDENKA, VZGOJITELJI-
CA, Kvedrova 11, 6000 KOPER, vložek:
4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44973
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01461 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/02928/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: CREDEX finančno posredovanje,
d.o.o., Lucija, Seča 194/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: Lucija, Seča 194/a, 6320 POR-
TOROŽ

Osnovni kapital: 13.252.992,00 SIT
Ustanovitelji: BRKOVIČ RENATA, Kosma-

čeva 70, 6320 PORTOROŽ, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 3. 1992; INTER-
LLOCK INC. BOX 484 WILMINGTON, Box
484, Wilmington, DELAWARE, USA, vložek:
13.244.992,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44975

OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-
pom Srg št. 2001/01462 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/02957/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5594758
Firma: BROKER - PRIMC, svetovanje, po-

sredovanje in trgovina, d.n.o., Koper
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 5, 6000 KOPER
Ustanovitelji: PRIMC STANISLAVA ekono-

mist, Cesta na Markovec 47, 6000 KOPER,
odg.s svojim premož., vstop: 10. 12. 1994;
PRIMC MATJAŽ dijak, Cesta na Markovec 47,
6000 KOPER, odg.s svojim premož., vstop:
10. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44977
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01463 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/03009/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5610753
Firma: B.B.TRADE, podjetje za trgovino,

proizvodnjo, predelavo in storitve, d.o.o.,
Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Križ 229, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BATIČ BOŠTJAN, Lokavec 64,

5270 AJDOVŠČINA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 9. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in

110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44979
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01464 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/03041/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5773130
Firma: B.D.M. Zastopstva in trgovina,

d.o.o. Škofije
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zgornje Škofije 72 a, 6281 ŠKO-

FIJE
Osnovni kapital: 1.814.971,00 SIT
Ustanovitelji: DOLENC BOŽO, Zgornje Ško-

fije 72 a, 6281 ŠKOFIJE, vložek:
1.814.971,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44981
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01465 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/03091/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5625262
Firma: EKSS & CO, gostinstvo, turizem

d.o.o., Razdrto
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Razdrto b.št., 6225 HRUŠEVJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAVLIN VLADIMIR, Hruševje

41/A, 6225 HRUŠEVJE, vložek: 500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 3. 1992; PO-
ŽAR IGOR, Matenja vas 80, 6258 PRESTRA-
NEK, vložek: 500.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 10. 3. 1992; REP BORIS, Pot k stu-
dencu 9, 6275 PIVKA, vložek: 500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44983

OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-
pom Srg št. 2001/01466 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/03131/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5625122
Firma: JOY, export-import, trgovina in za-

stopanje d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vojkovo nabrežje 30/A, 6000

KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SABADIN MARTA, Via dei Por-

ta 7 Trst, ITALIA, vložek: 500.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 20. 3. 1992; SABADIN
(POR. STANCO) SAVA, Via Gridelli 4 Trst, ITA-
LIA, vložek: 500.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 20. 3. 1992; MARKEŽIČ PALMIRA,
Spodnje Škofije 136 a, 6281 ŠKOFIJE, vlo-
žek: 500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44985
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01467 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/03165/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5856850
Firma: EUROPEAN BUSINESS CENTER,

gostinstvo in trgovina, d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pristaniška 4, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 25.318.833,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKERJANEC MARKO, Topni-

ška 60, 1000 LJUBLJANA, vložek:
25.318.833,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 6. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44987
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01468 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/03171/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5631521
Firma: LAGUNA GOSTINSTVO PORTO-

ROŽ, d.o.o.



Stran 3100 / Št. 47 / 12. 6. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta solinarjev 8, 6320 POR-
TOROŽ

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: AURORA, D.O.O., PODJET-

JE ZA TRGOVINO, TURIZEM IN gostinstvo,
Portorož, Liminjanska cesta 15, 6320 POR-
TOROŽ, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 10. 4. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44989

OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-
pom Srg št. 2001/01469 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/03174/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5747520
Firma: MF & G.I.T. d.o.o. gradbeništvo in

trgovina Ankaran
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jadranska 11, 6280 ANKARAN
Osnovni kapital: 2.941.900,00 SIT
Ustanovitelji: FRANCUZ NENAD, Ul. Alojza

Valentiča 8, 6310 IZOLA, vložek:
1.470.950,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6.
1994; MIŠKOVIĆ JOZO, Levstikova 1, 6310
IZOLA, vložek: 1.470.950,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 6. 6. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44991
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01470 z dne 29. 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: 5630738
Firma: PAN MOTEL Notranja in zunanja

trgovina z delovno opremo, d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ferrarska ul. 10, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MALDARI GIOVANNI, Via Bari

180/2 Valenzano, VALENZANO, ITALIJA, vlo-
žek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-

nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44993

OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-
pom Srg št. 2001/01471 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/03214/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5636361
Firma: GEA-NET, proizvodnja, trgovina in

poslovne storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dolga reber 6, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.676.600,00 SIT
Ustanovitelji: LOVA STEFANO, Via Massa-

renti 27, MILANO, ITALIJA, vložek:
838.300,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 1.
1996; ZULIANI ROBERTO, Ulica Monti Vin-
zenzo 26, MILANO, ITALIJA, vložek:
838.300,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 11.
1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44995
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01472 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/03246/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5641322
Firma: VSE ZA DOM, trgovina in ekonom-

ske storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kajuhova ulica 9, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 1.512.608,00 SIT
Ustanovitelji: BALDI LEONARDO, Via Ca-

vallieri di V. Veneto 10, PADOVA, ITALIA, vlo-
žek: 1.512.608,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44997

OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-
pom Srg št. 2001/01473 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/03301/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5645786
Firma: TRANSTRADE, transport in proiz-

vodnja d.o.o., Dobropolje 1, Ilirska Bistrica
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dobropolje 1, 6250 ILIRSKA BIS-

TRICA
Osnovni kapital: 1.958.000,00 SIT
Ustanovitelji: DODIČ BORIS, Markovščina

8, 6242 MATERIJA, vložek: 1.958.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44999
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01474 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/03336/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5827540
Firma: PROMOTOUR, trgovina, turizem,

finančne in komercialne storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kurirska 6, Prade, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SPERANZA ANTONIO, Via

Universita 16, TRST, ITALIA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45001

OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-
pom Srg št. 2001/01475 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/03337/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5649471
Firma: STEFANO trgovsko in gostinsko

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pobegi, Poljane 1, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MANOJLOVIČ NENAD, Istar-

ska 23, 1470 UMAG, vložek: 750.000,00 SIT,
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ne odgovarja, vstop: 11. 5. 1992; BOJANIĆ
DAVOR, Veslarska 8, 1000 RIJEKA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 11.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45003

OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-
pom Srg št. 2001/01476 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/03351/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5660165
Firma: ITAPOL, proizvodnja kozmetike,

trgovina, gostinstvo, turizem, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cankarjev drevored 56, 6310

IZOLA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KODRIČ ALEŠ, Spodnje Ško-

fije 215, 6281 ŠKOFIJE, vložek: 825.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 8. 1992; DEBE-
LJAK BORUT, Strma pot 18, 6000 KOPER,
vložek: 675.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45005

OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-
pom Srg št. 2001/01477 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/03374/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5666457
Firma: ELANT SVETINA MILAN IN OSTA-

LI elektroinstalacije in antenske naprave
d.n.o., Sežana, Partizanska c. 18

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska c. 18, 6210 SEŽA-
NA

Ustanovitelji: SVETINA MILAN SINE inženir
elektrotehnike, Vojkova ulica 5, 6210 SEŽANA,
odg.s svojim premož., vstop: 27. 12. 1994;
SVETINA MARKO elektro tehnik, Vojkova ulica
5, 6210 SEŽANA, odg.s svojim premož., vstop:
27. 12. 1994; SVETINA DARINKA administra-
torka, Vojkova ulica 5, 6210 SEŽANA, odg.s
svojim premož., vstop: 27. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-

nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45007

OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-
pom Srg št. 2001/01478 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/03409/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5819121
Firma: PIRA, finančne in komercialne sto-

ritve, trgovina, turizem, d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pristaniška 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DEL BIANCO DANIELE, Via

Interna n. 25, PORDENONE, ITALIJA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 11. 1992; FURLAN WALTER, Via Stradel-
le n. 17/b, PORDENONE, ITALIJA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45009
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01479 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/03444/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5661315
Firma: FINMAR, Družba za prevoz blaga

in potnikov v mednarodnem pomorskem
prometu, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 30/A, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 8.531.850,00 SIT
Ustanovitelji: BEDNARIK RADIVOJ, Prisoje

2, 6000 KOPER, vložek: 8.531.850,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45011

OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-
pom Srg št. 2001/01480 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/03524/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5648017
Firma: GM TENDE - Trgovina in storitve,

Velner & Lorenzi, d.n.o. Portorož
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Obala 114, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VELNER GIOVANNI, TRGO-

VEC, Via Alpi Giulie 6, TRST, ITALIJA, vložek:
50.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
9. 12. 1994; LORENZI MORENA, TRGOVKA,
Via Scala Santa 179, TRST, ITALIJA, vložek:
50.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
9. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45023
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01491 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/03796/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5715202
Firma: ADRIA CORPORATION INTERNA-

TIONAL, d.o.o., mednarodni in domači ce-
stni transport blaga, Sežana, Partizanska
109

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 109, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RIOLINO MARJAN, Laže št. 1,

6210 SEŽANA, vložek: 1.420.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 20. 9. 1992; RIOLINO DA-
NILO, Zgonik 8 Trst, ITALIA, vložek: 80.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 9. 1992.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postop-
ka izbrisa je bil dne 14.05.2001 vložen ugo-
vor. 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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-45025
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01492 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/05704/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1423053
Firma: AVDIĆ Z. hotelirstvo, trgovina in

storitve, k.d.
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Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Bošamarin 6, 6000 KOPER
Ustanovitelji: AVDIĆ ZENO - delavec, Trg I.

Ribara 5, SARAJEVO, BIH, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 3. 7. 1999; AVDIĆ ALJA - gospo-
dinja, Trg I. Ribara 5, SARAJEVO, BIH, vložek:
1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 7.
1999.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postop-
ka izbrisa je bil dne 10.05.2001 vložen ugo-
vor. 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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-45027
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01493 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/04880/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5880017
Firma: VENTURER, proizvodnja, trgovi-

na in posredništvo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Markova ulica 4, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BELLINI GIANNI, Stjepana Be-

letića 25, Motovun, PAZIN, HRVAŠKA, vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 4.
1997.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postop-
ka izbrisa je bil dne 08.05.2001 vložen ugo-
vor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je registrsko
sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena
ZFPPod (ur. list RS, št. 54/99 in 110/99) iz-
dalo sklep o izbrisu gospodarske družbe iz sod-
nega 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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

LJUBLJANA

Sr-45235

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/03342 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/25939/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5872146
Firma: MIDRD Trgovina in posredovanje,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Studenec 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LUČIČ MILOŠ, STUDENEC 6,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 10. 1994.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-

stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45237

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/03382 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/12270/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5855322
Firma: LEKOM družba za trgovino in sto-

ritve, d.o.o. Medvode, Zgornje Pirniče 94 b
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zgornje Pirniče 94 b, 1215 MED-

VODE
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: OKORN TOMAŽ, Zgornje Pir-

niče 109, 1215 MEDVODE, vložek:
754.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 4. 1991; OKORN TATJANA, Zgornje Pir-
niče 94 B, 1215 MEDVODE, vložek:
754.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 11.
1994.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45238
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03790 z dne 31. 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: 5368502
Firma: PATINA d.o.o. marketing, inženi-

ring, trgovina, proizvodnja
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška c. 128, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.640.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽMUC JERICA, Rožna dolina

c. VI/14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
820.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 1. 1990; ŽMUC JANEZ, Rožna dolina c.
VI/14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 820.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1990.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45239

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/03816 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/04969/00 vpisalo v

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

Matična številka: 5334187
Firma: MM 90 Podjetje za trgovino, inže-

niring in marketing d.o.o., Kočevje, Cesta v
Mestni log 22

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta v Mestni log 22, 1330 KO-
ČEVJE

Osnovni kapital: 1.522.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOŠIR ALBIN, Cesta v Mestni

log 22, 1330 KOČEVJE, vložek:
1.522.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45240
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03858 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/31863/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1411373
Firma: ELSHANI TRADE storitve, trgovi-

na in proizvodnja, k.d. Kamnik
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Steletova 15, 1240 KAMNIK
Ustanovitelji: ELSHANI ARBON, Steletova

15, 1240 KAMNIK, odg.s svojim premož., vs-
top: 26. 11. 1997; BAUMANN VILMA, Stele-
tova 15, 1240 KAMNIK, ne odgovarja, vstop:
26. 11. 1997.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45241
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03859 z dne 28. 5.
2001 pod št. vložka 1/12534/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5500788
Firma: GEMO podjetje za svetovanje in

trženje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Goričane 57, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAPANJA DOMINIK, Goriča-

ne 57, 1215 MEDVODE, vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 4. 1991.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
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stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45242

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/03987 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/31543/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1353390
Firma: WISE TECHNOLOGIES ŠANTIĆ

razvoj programske opreme, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Kogojeva 4, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: ŠANTIĆ SAMIA, Cven 1 E,

9240 LJUTOMER, odg.s svojim premož., vs-
top: 25. 11. 1998; ŽUNIČ VANDA, Cven 1 E,
9240 LJUTOMER, vložek: 1.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 11. 1998.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45243
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04008 z dne 28. 5.
2001 pod št. vložka 1/12146/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5493005
Firma: CIRAJ & GLAVARJEVA DRUŽBA

podjetje za kulturne in poslovne storitve,
d.n.o. Komenda

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Gmajnica 93, 1218 KOMENDA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: CIRAJ JOŽEF, Gmajnica 93,

1218 KOMENDA, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 4. 3. 1991; CIRAJ
MARTA, Gmajnica 93, 1218 KOMENDA, vlo-
žek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 22. 4. 1994.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek po-
stopka 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45244
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04057 z dne 28. 5.
2001 pod št. vložka 1/23179/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5835941

Firma: FLOTAL, proizvodnja, trgovina, iz-
voz, uvoz, zastopanje in konsignacija ino-
zemnih firm, posredovanje, d.o.o. Ribnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Goriča vas 75, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 2.050.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOVŠIN FORTUNAT, Goriča

vas 75, 1310 RIBNICA, vložek: 2.050.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 2. 1993.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45245
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04058 z dne 28. 5.
2001 pod št. vložka 1/30326/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1193457
Firma: REBUS TRADE družba za trgovi-

no, proizvodnjo in prevozništvo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trata XV/4, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUŽNIK ROMAN, Trata XV/4,

1330 KOČEVJE, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 12. 5. 1997.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45246

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04061 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/27675/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5795222
Firma: MONMAR Družba za gostinstvo,

trgovino in storitve, d.o.o. Hrastnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta Adama Dušaka 5, 1430

HRASTNIK
Osnovni kapital: 1.769.800,00 SIT
Ustanovitelji: MRAVLJAK METOD, Cesta

Adama Dušaka št. 5, 1430 HRASTNIK, vlo-
žek: 1.140.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 5. 1994; MRAVLJAK-SENICA VIDA, Cesta
Adama Dušaka št. 5, 1430 HRASTNIK, vlo-
žek: 629.800,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 5. 1994.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-

su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45247

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04092 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/03928/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5321131
Firma: MEGALO gostinstvo in storitve

d.o.o., Cesta v mestni log 55, 61000 Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta v mestni log 55, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.782.000,00 SIT
Ustanovitelji: VIDMAR VIKTOR, Vevška 35,

1000 LJUBLJANA, vložek: 891.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 3. 1994; KALIŠEK
CIRIL, Trpinčeva 79/c, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 891.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 3. 1994.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45248
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04101 z dne 25. 5.
2001 pod št. vložka 1/26213/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5859549
Firma: VALENTINČIČ & PARTNER d.n.o.

podjetje za grafične storitve, gostinstvo in
trgovino, Slape 76, Ljubljana-Polje

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Slape 76, 1260 LJUBLJANA-PO-
LJE

Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Ustanovitelji: VALENTINČIČ DUŠAN, Slape

76, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vložek:
10.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
6. 6. 1994; VALENTINČIČ KATARINA, Slape
76, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vložek:
10.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
6. 6. 1994.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45249

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04268 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/06680/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5360366
Firma: PRAGMA gostinstvo, turizem, tr-

govina, uvoz-izvoz d.o.o., Glavarjeva 45,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glavarjeva 45, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.512.000,00 SIT
Ustanovitelji: BEDENE JOŽEF, Glavarjeva

45, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.512.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1990.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45250

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04285 z dne 28. 5.
2001 pod št. vložka 1/15354/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5572185
Firma: GAIA Export-Import d.o.o., Ljub-

ljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: V Murglah 207, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPANC ZGAGA MAJDA, V

murglah 207, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 12. 1991.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45252

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04414 z dne 28. 5.
2001 pod št. vložka 1/17898/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5632226
Firma: CATY podjetje za marketing in

poslovne storitve v notranji in zunanji trgo-
vini, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dunajska 101, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽAGAR BRANKO, Dunajska

101, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.508.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 4. 1992.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-

ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45254
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04418 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/32005/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1420186
Firma: MENTESH K. IN DRUGI podjetje

za trgovino in gostinstvo d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Babnogoriška cesta 19, 1291

ŠKOFLJICA
Ustanovitelji: MENTESH ANTONIJA, Babno-

goriška c. 19, 1291 ŠKOFLJICA, odg.s svojim
premož., vstop: 3. 5. 1999; MENTESH K. OZ-
KAN, Kemal selim 5 Ag, Antonios, LIMASSOL,
odg.s svojim premož., vstop: 3. 5. 1999.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45257
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04445 z dne 25. 5.
2001 pod št. vložka 1/23536/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5787874
Firma: PEIR podjetje za knjigovodske in

finančne storitve d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Škerjančeva 8, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠINIGOJ IRENA, Škerjančeva

8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.600.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 6. 1993.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek po-
stopka 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45260
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04449 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/08508/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5418500

Firma: RANČ A podjetje za trgovinsko in
gostinsko dejavnost d.o.o., 61292 Ig pri
Ljubljani, Zapotok 117

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zapotok 117, 1292 IG PRI LJUB-
LJANI

Osnovni kapital: 1.779.200,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTEBLAJ TONE, ZAPOTOK

117, 1292 IG PRI LJUBLJANI, vložek:
1.779.200,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 8. 1990.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45264

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04483 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/14444/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5544190
Firma: KOVINOPLASTIKA BEVC podjetje

za predelavo plastičnih mas in umetnih
smol d.o.o. Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vegova 2 a, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 5.848.000,00 SIT
Ustanovitelji: BEVC JANEZ, Vegova 2 a,

1241 KAMNIK, vložek: 5.848.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 13. 12. 1991.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45265

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04486 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/12895/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5718821
Firma: BPS TRADE podjetje za mednaro-

dno trgovino in gradbeništvo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Preglov trg 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.502.200,00 SIT
Ustanovitelji: BUTINAR PAHOR SILVANA,

Preglov trg 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.502.200,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 4. 1991.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
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darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45266
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04488 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/23044/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5775680
Firma: VEBRA Finančno - računovodski

inženiring d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica Pohorskega bataljona 113,

1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GASPARIČ MILENA, Rozma-

nova 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
800.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 3. 1993; GASPARIČ RIHARD, Rozmano-
va 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 5. 1994.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45267
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04528 z dne 28. 5.
2001 pod št. vložka 1/07752/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5392934
Firma: FORMINVEST Trgovina, storitve,

uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Žaucerjeva 15, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.703.800,00 SIT
Ustanovitelji: LJUBEK VLADIMIR, Vrtača 3,

1000 LJUBLJANA, vložek: 851.900,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 12. 6. 1990; TOM-
ŠE-LJUBEK VESNA, Žaucerjeva 15, 1000
LJUBLJANA, vložek: 851.900,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 12. 6. 1990.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45268
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04530 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/31723/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5383587

Firma: MAXICOM Storitve in trgovina
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tugomerjeva 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIHELJ ZDRAVKO, Tugomer-

jeva 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 12. 1998.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45269
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04537 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/25257/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: KOLOVRAT & CO. KRAJNC Storit-
ve in trgovina 11, d.n.o., Ljubljana, Mestni
trg 11

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Mestni trg 11, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: KRAJNC ANTONIJA, Zgornji

log 4, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 14. 2. 1994; KRAJNC JANEZ,
Mestni trg 11, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim
premož., vstop: 14. 2. 1994; KRAJNC ZLAT-
KO, Mestni trg 11, 1000 LJUBLJANA, odg.s
svojim premož., vstop: 14. 2. 1994.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45270

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04543 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/17237/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5606594
Firma: INOVUM Inovacijsko tehnološki

inženiring, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Podmilščakova 13, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.988.000,00 SIT
Ustanovitelji: HLADKY JAROSLAV, Selanov

trg 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.988.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 12. 1998.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za

gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45271

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04577 z dne 28. 5.
2001 pod št. vložka 1/31399/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1338854
Firma: TEMI PLAZAR IN DRUŽBENIKI tr-

govina in storitve d.n.o., Goričane 74, Med-
vode

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Goričane 74, 1215 MEDVODE
Ustanovitelji: PLAZAR BOGOMIR, Goriča-

ne 74, 1215 MEDVODE, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 19. 10. 1998; PLAZAR MIHA,
Goričane 74, 1215 MEDVODE, odg.s svojim
premož., vstop: 19. 10. 1998; PLAZAR TEA,
Goričane 74, 1215 MEDVODE, odg.s svojim
premož., vstop: 19. 10. 1998.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45272
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04581 z dne 25. 5.
2001 pod št. vložka 1/14412/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5548764
Firma: VINTRA transport, proizvodnja, tr-

govina d.o.o., Moste 26, Komenda
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Moste 26, 1218 KOMENDA
Osnovni kapital: 2.816.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOŽELJ LAP TATJANA, Mo-

ste 70 A, 1218 KOMENDA, vložek:
1.408.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 12. 1991; KOŽELJ VINKO, Moste 70 A,
1218 KOMENDA, vložek: 1.408.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1991.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45274

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04658 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/21540/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:



Stran 3106 / Št. 47 / 12. 6. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Matična številka: 5775485
Firma: MIRA TRADE trgovsko in proizvo-

dno podjetje d.o.o., Ljubljana-Polje, Trbeže 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trbeže 1, 1260 LJUBLJANA-PO-

LJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LENKO MIRA, Trbeže 1, 1260

LJUBLJANA-POLJE, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1992.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45276
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04663 z dne 25. 5.
2001 pod št. vložka 1/24187/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5853761
Firma: MEDIOR MLINAR & PARTNER

podjetje za poslovne in trgovske storitve
d.n.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Peričeva 56, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 141.000,00 SIT
Ustanovitelji: MLINAR MARKO, Na Jami 7,

1000 LJUBLJANA, vložek: 139.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 6. 7. 1993; CE-
SAR MLINAR DARJA, Na Jami 7, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 2.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 31. 5. 1994.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45278
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04666 z dne 28. 5.
2001 pod št. vložka 1/30999/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1317741
Firma: BART VAVPETIČ & CO podjetje za

trgovino in storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Stegne 34, 1251 MORAVČE
Ustanovitelji: VAVPETIČ RAJKO, Stegne 34,

1251 MORAVČE, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1998; VAVPETIČ BRIGITA IVANKA, Stegne 34,
1251 MORAVČE, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1998.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za

gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45279

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04702 z dne 28. 5.
2001 pod št. vložka 1/05134/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5334322
Firma: PROJEKT gradbeno in trgovsko

podjetje, d.o.o. Motnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Špitalič 28/a, 1221 MOTNIK
Osnovni kapital: 1.522.100,00 SIT
Ustanovitelji: KRIŽNIK MARJAN, Špitalič

28/a, 1221 MOTNIK, vložek: 1.522.100,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 1. 1990.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45281
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04763 z dne 28. 5.
2001 pod št. vložka 1/13785/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5544025
Firma: HERBAVITA Trgovinsko, storitve-

no in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljublja-
na, Pot na Zduše 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pot na Zduše 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.525.950,00 SIT
Ustanovitelji: KORENČIČ BOJAN, Pot na

Zduše 7, 1000 LJUBLJANA - ŠENTVID, vlo-
žek: 1.525.950,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 10. 1991.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45282

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04764 z dne 28. 5.
2001 pod št. vložka 1/19553/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5671698
Firma: AQUAPOOL’S, podjetje za bazen-

sko tehniko in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Bratovševa ploščad 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bratovševa ploščad 5, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.553.130,00 SIT
Ustanovitelji: UDUČ VESNA, Lovska 4,

1211 LJUBLJANA-POLJE, vložek:
1.374.520,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 7. 1992; BORDON DAVIDE, San Darligo
della Valle loc., LACOTISCE NR.335, ITALIJA,
vložek: 178.610,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 7. 1992.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45284

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04766 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/17174/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5873657
Firma: D.V.S. podjetje za trgovino in sto-

ritve, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dolenjska 45 e, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAJC VANJA, Dolenjska

c. 45e, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1994.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu 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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-45287
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04814 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/06067/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5350522
Firma: NR. 1 COMMERCE družba za tr-

govinsko dejavnost, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šutna 48, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.602.500,00 SIT
Ustanovitelji: MARINIČ MARIJA, Palovška

6, 1240 KAMNIK, vložek: 641.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1990; MARINIČ
FRANC, Palovška 6, 1240 KAMNIK, vložek:
641.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 3. 1990; MARINIČ ALEKSANDER, Palov-
ška 6, 1240 KAMNIK, vložek: 320.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 5. 1994.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
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neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45288
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04889 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/32290/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1420607
Firma: KOPREM d.o.o., montaža notra-

nje opreme in inženiring
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta Andreja Bitenca 10, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.430.120,00 SIT
Ustanovitelji: TRATNIK BOJAN, Cesta An-

dreja Bitenca 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 6.
1999; TRATNIK TILEN-RONI, Cesta Andreja
Bitenca 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
330.120,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 6.
1999.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemljen in se izda sklep o izbrisu iz sodnega
registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za go-
spodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45294
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04910 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/05849/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5360323
Firma: INTER MARKETING podjetje za

zunanjo in notranjo trgovino, informatiko
in servisiranje, d.o.o., Ljubljana Rožna doli-
na, Cesta I/7

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rožna dolina c. I/7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.036.720,00 SIT
Ustanovitelji: NIKITOVIČ JANA, Rožna doli-

na, c. I/7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.018.360,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 2. 1990; NIKITOVIČ BOJAN, Rožna dolina,
c. I/7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.018.360,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 2. 1990.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o o izbrisu iz sod-
nega 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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-45297

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/05137 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/30888/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1317903
Firma: D.P. STEKLARNA HRASTNIK druž-

ba pooblaščenka, d.d.
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Cesta 1. maja 14, 1430 HRA-

STNIK
Osnovni kapital: 221.101.000,00 SIT
Ustanovitelji: USTANOVITELJI PO PRILO-

ŽENEM SEZNAMU, ., 1430., ne odgovarja,
vstop: 29. 7. 1998.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45299
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05140 z dne 25. 5.
2001 pod št. vložka 1/25140/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5832659
Firma: PANIĆ & KONTIĆ d.n.o. za trgovi-

no, storitve in zastopanje, Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Preglov trg 12, 1000 LJUBLJA-

NA
Ustanovitelji: PANIĆ MILE, Preglov trg 12,

1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vs-
top: 3. 11. 1993; KONTIĆ SLAVKO, Delavska
19, KRANJ, odg.s svojim premož., vstop:
3. 11. 1993.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45300
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05285 z dne 28. 5.
2001 pod št. vložka 1/22483/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5767482
Firma: STREHOVEC Transportne storit-

ve, trgovina, d.o.o., Komenda
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gora pri Komendi 10, 1218 KO-

MENDA
Osnovni kapital: 1.668.959,00 SIT
Ustanovitelji: STREHOVEC FRANC, Gora

pri Komendi 10, 1218 KOMENDA, vložek:
834.479,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 3. 1993; STREHOVEC HELENA, Gora pri

Komendi 10, 1218 KOMENDA, vložek:
834.479,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 3. 1993.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek po-
stopka 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45301
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05426 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/28163/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5952557
Firma: TONDO, inženiring, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mačkov kot 15, 1210 LJUBLJA-

NA-ŠENTVID
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: TONI MITJA, Mačkov kot 15,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.100.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 10. 1999.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek po-
stopka 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45302
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05509 z dne 25. 5.
2001 pod št. vložka 1/24932/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5832179
Firma: ERŽEN & CO., Gostinstvo, turizem

in trgovina d.n.o., Kočevje, Trg zbora odpo-
slancev 64

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg zbora odposlancev 64, 1330
KOČEVJE

Osnovni kapital: 3.000,00 SIT
Ustanovitelji: ERŽEN LJUBOMIR, Podgor-

ska 8, 1330 KOČEVJE, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 26. 10. 1993;
ERŽEN DANIELA, Podgorska 8, 1330 KOČE-
VJE, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 26. 10. 1993; ERŽEN PETER,
Turjaško naselje 5, 1330 KOČEVJE, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
26. 10. 1993.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
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od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45303
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05510 z dne 28. 5.
2001 pod št. vložka 1/22861/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5775965
Firma: JERAS & COMPANY podjetje za

trgovinske dejavnosti d.n.o. Ljubljana, Ker-
ševanova 21

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kerševanova 21, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 110.000,00 SIT
Ustanovitelji: JERAS GREGOR JURE, Ker-

ševanova 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
55.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
5. 5. 1993; ŽVOKELJ BARBARA, Ulica gorenj-
skega odreda 6, 4000 KRANJ, vložek:
55.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
23. 5. 1994.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45305
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05553 z dne 25. 5.
2001 pod št. vložka 1/12187/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5889740
Firma: URBO podjetje za trgovino, go-

stinstvo in storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trava 20, 1319 DRAGA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: STUŠEK MILAN, Gorači, Tu-

ški 1, ČABAR, vložek: 750.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 30. 5. 1995; TUŠEK SREČ-
KO, Gorači, Tuški 57, ČABAR, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 5.
1995.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45307
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05707 z dne 25. 5.
2001 pod št. vložka 1/19720/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5657695

Firma: WILLINGRAIN d.o.o., podjetje za
mednarodno trgovino, Breg 60 A Ribnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Breg 60 A, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 1.504.926,00 SIT
Ustanovitelji: HORŽEN VERA, Breg 60,

1310 RIBNICA, vložek: 767.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 10. 9. 1992; HORŽEN BOG-
DAN, Breg 60, 1310 RIBNICA, vložek:
737.926,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 9. 1992.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45308

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06044 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/12784/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5499640
Firma: CONTES izdelovanje in popravilo

lesenih izdelkov, d.o.o. Žebljarska 5, Kam-
nik

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Žebljarska 5, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.683.330,00 SIT
Ustanovitelji: SCHNABL ALOJZ, Šmarca,

Bistriška 10, 1240 KAMNIK, vložek:
1.683.330,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 6. 1991.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45309

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06045 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/10245/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5448468
Firma: ASMARK trgovsko in proizvodno

podjetje, d.o.o. Kamnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Žebljarska 5, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.057.300,00 SIT
Ustanovitelji: SCHNABL ALOJZ, Bistriška

10, 1240 KAMNIK, vložek: 2.057.300,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 10. 1990.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-

darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45310
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/06476 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/19946/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5729076
Firma: MB STUDIO storitve in trgovina,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zoisova 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BORIN MATEJA, Letoviška pot

9/a, 6000 KOPER, vložek: 2.100.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 3. 9. 1992.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45311
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/06498 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/08841/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5421977
Firma: BLACK AND WHITE, FLERIN trže-

nje, k.d., Domžale
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Karantanska 1, 1230 DOMŽALE
Ustanovitelji: FLERIN JAN, Karantanska 1,

1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 16. 12. 1999; FLERIN AN-
DREJ, Karantanska 1, 1230 DOMŽALE, odg.s
svojim premož., vstop: 1. 3. 2000.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa iz sodnega registra se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45312
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/06503 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/14928/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5559570
Firma: MI AMIGO izobraževanje in druge

storitve, d.o.o. Mengeš
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovenska 28, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 3.543.663,20 SIT
Ustanovitelji: SIVEC STRMŠEK TATJANA,

Ogrinova 5, 1234 MENGEŠ, vložek:
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3.543.663,20 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 12. 1991.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa po uradni dolžnosti se kot prepozen
zavrže in se izda sklep o izbrisu iz sodnega
registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za go-
spodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45313

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06754 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/29790/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1215787
Firma: DRAN gostinstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ilovški štradon 27, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VIDRANSKI SLAVKO, Jalnova

ulica 61, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 7.
1999.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postop-
ka izbrisa iz sodnega registra se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45386
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07965 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/04151/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5318424
Firma: SOLOMUN NAUTIC Podjetje za

inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Hrastje 1, Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hrastje 1, 1290 GROSUPLJE
Osnovni kapital: 4.774.334,40 SIT
Ustanovitelji: NAUTIC HOLZHANDELS, GE-

SELLSCHAFT m.b.h., KLAGENFURT-CELO-
VEC, vložek: 4.538.909,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 29. 10. 1990; NAUTIC INŽENIRING,
PODJETJE ZA INŽENIRING, proizvodnjo in tr-
govino, d.o.o., Hrastje 1, 1290 GROSUPLJE,
vložek: 235.425,40 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba

se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45387
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07966 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/06322/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5370094
Firma: VIDALI proizvodnja, trgovina, iz-

voz in uvoz, d.o.o., Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljanska 13, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.518.000,00 SIT
Ustanovitelji: VIDALI BOJAN, Simona Jenka

12, 1230 DOMŽALE, vložek: 759.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 3. 2. 1990; VIDALI BAR-
BARA, Simona Jenka 12, 1230 DOMŽALE,
vložek: 759.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45388
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07967 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/11248/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5472792
Firma: TRUMP - SMRTNIK & CO Podjetje

za nizke gradnje d.n.o., Vrhnika
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Velika Ligojna 8/a, 1360 VRHNI-

KA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SMRTNIK MARKO, Velika Li-

gojna 8/a, 1360 VRHNIKA, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 24. 1. 1991;
SMRTNIK LUDVIK, Velika Ligojna 8/a, 1360
VRHNIKA, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 30. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45389

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07968 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/11330/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5581214
Firma: BARECO NUČIČ & CO podjetje za

proizvodnjo in storitve, d.n.o., Domžale
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska c. 88, 1230 DOMŽA-

LE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: NUČIČ DUŠAN, Ljubljanska

cesta 88, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop:
28. 12. 1990; MELE HEDVIGA, Ljubljanska
88, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 30. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45390
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07969 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/11593/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5472369
Firma: ARCALIA Podjetje za trgovino, go-

stinstvo in turizem, zastopanje, posredova-
nje, uvoz in izvoz d.o.o., Trzin, Mengeška
31, 61234 Mengeš

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mengeška 31, Trzin, 1234 MEN-
GEŠ

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEDLAR FRANCI, Gostičeva

62, 1235 RADOMLJE, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45391

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07970 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/12487/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5500001
Firma: MIKONOS DOMŽALE podjetje za

trgovino, inženiring in turizem ter gostin-
stvo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: Hubadova 12 - Vir, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: STARBEK ŠTEFAN, Selo pri

Ihanu 7a, 1230 DOMŽALE, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 4. 1991; ZAVASNIK IRMA, Vrhpolje 157,
1240 KAMNIK, vložek: 750.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 18. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45392

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07971 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/13160/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5559448
Firma: DAMAST podjetje za proizvodnjo

in prodajo izdelkov tekstila in tekstilne ga-
lanterije, d.o.o., Valvazorjeva 14, 61230
Domžale

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Valvazorjeva 14, 1230 DOMŽA-
LE

Osnovni kapital: 4.864.582,00 SIT
Ustanovitelji: PERŠE MATJAŽ, Jelovškova

22, Duplica, 1240 KAMNIK, vložek:
4.864.582,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45393
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07972 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/13888/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5534356
Firma: LR ELEKTRONIKA - LEDERER IN

TOMŠIČ proizvodnja in prodaja elektroni-
ke d.n.o., Domžale

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Valvazorjeva 2, Vir, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 15.700,00 SIT
Ustanovitelji: LEDERER ROMAN, Valvazor-

jeva 2, Vir, 1230 DOMŽALE, vložek: 8.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop:

11. 10. 1991; TOMŠIČ STANISLAV, Slomško-
va 16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 7.700,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 3. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45394

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07973 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/14247/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5548675
Firma: J+M TIM proizvodnja, storitve in

trgovina, d.o.o., Ljubljana, Maroltova 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maroltova 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: JERETINA DUŠAN, Maroltova

1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.502.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45395
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07974 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/14407/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5559049
Firma: REPLIKA d.o.o., trgovina, storitve,

uvoz-izvoz, Ul. Toneta Tomšiča 2, Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ul. Toneta Tomšiča 2, 1230

DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: HUMAR BRUNO, Ul. Toneta

Tomšiča 2, 1230 DOMŽALE, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-

ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45396
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07975 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/15228/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5815304
Firma: FIŠER & CO. d.n.o., podjetje za

proizvodnjo, trgovino in storitve, Domžale
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Preloška 12, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: FIŠER STANKO, Preloška 12,

1230 DOMŽALE, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 12. 8. 1991; FIŠER
DARJA, Preloška 12, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 23. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45397
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07976 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/16022/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5855381
Firma: UNOCOM trgovina, d.o.o., Ljub-

ljana, Devinska 2c
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Devinska 2 c, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.707.410,00 SIT
Ustanovitelji: LAH GREGOR, Devinska 2 c,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.707.410,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 2. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45398
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07977 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/16166/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5574935
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Firma: DENKO Posredovanje, zastopa-
nje in trgovina, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ižanska c. 170, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽIDAN ANDREJ, Ižanska

c. 170, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45399

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07978 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/16288/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5869455
Firma: GAMO TRADE INTERNATIONAL

izvozno uvozno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šaranovičeva 36a, Vir, 1230

DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.595.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOPLAN BOŠTJAN, Karantan-

ska c. 1, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.595.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45400
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07979 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/16382/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5597625
Firma: TOMES - MESEC IN DRUŽBENIKI

družba za trgovino in proizvodnjo d.n.o.,
Vrhnika, Opekarska 26

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Opekarska 26, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MESEC TOMAŽ, Opekarska

26, 1360 VRHNIKA, vložek: 4.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 24. 3. 1992; ME-
SEC ANDREJ, Opekarska 26, 1360 VRHNI-

KA, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 21. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45401
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07980 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/16641/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5599377
Firma: VMT trgovsko, turistično in proiz-

vodno podjetje, d.o.o. Velika Ligojna
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Velika Ligojna 12 a, 1360 VR-

HNIKA
Osnovni kapital: 1.510.720,00 SIT
Ustanovitelji: VRHOVEC ERIKA, Velika Li-

gojna 12 a, 1360 VRHNIKA, vložek:
1.510.720,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45402

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07981 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/16871/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5876117
Firma: RETA-GRAD podjetje za gradbe-

ništvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovenčeva 95, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.608.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRŽOJEVIĆ LJILJA, Šikole

b.š., ŠIKOLE, NEGOTIN, vložek:
1.608.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 5.
1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za

družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45403

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07982 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/17323/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5679745
Firma: SANACIJA gradbeno in trgovsko

podjetje, d.o.o. Domžale, Jesenova 21
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jesenova 21, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.178.700,00 SIT
Ustanovitelji: CIPERLE JANEZ, Jesenova

21, 1230 DOMŽALE, vložek: 2.178.700,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45404
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07983 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/17838/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5838533
Firma: D.R.M. Podjetje za trgovino, pro-

izvodnjo in storitve d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Linhartova 62, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: PESTOTNIK DARKO, Glavar-

jeva 16, 1234 MENGEŠ, vložek:
1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45405

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07984 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/18237/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
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Matična številka: 5853699
Firma: GOTUR-ARTAČ IN DRUŽBENIKI

gostinstvo, turizem in trgovina, d.n.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Krivec 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ARTAČ RAJKO, ROŽNA DO-

LINA CESTA XXI/4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
6.400,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
6. 4. 1992; ARTAČ MOJCA, ROŽNA DOLINA
CESTA XXI/4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.600,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
24. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45406
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07985 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/18717/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5646227
Firma: ŽAD & M podjetje za trgovino in

storitve, d.o.o. Gora 27 a, Komenda
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gora 27 a, 1218 KOMENDA
Osnovni kapital: 1.613.000,00 SIT
Ustanovitelji: BREMŠAK DUŠAN, Gora 27

A, 1218 KOMENDA, vložek: 1.613.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45407
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07986 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/19510/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5664551
Firma: C-COM trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Selanov trg 3, 1210 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČARMAN ALOJZIJ, Spodnje

Pirniče 15, 1215 MEDVODE, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 7.
1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45408
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07987 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/19709/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5668077
Firma: SILEBA Proizvodno in trgovsko

podjetje, d.o.o., Ihan pri Domžalah, Selo 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Selo 1, 1230 IHAN PRI DOMŽA-

LAH
Osnovni kapital: 1.768.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIARD LEO, Rojska cesta 13,

1230 DOMŽALE, vložek: 1.768.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45409
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07988 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/20490/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5704073
Firma: NORTH & WEST podjetje za izpo-

sojanje vozil, d.o.o., Domžale, Brejčeva 14
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Brejčeva 14, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.640.000,00 SIT
Ustanovitelji: ALIBABIČ ANDREJ, Brejčeva

14, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.640.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45410

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07989 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/20570/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5705436
Firma: RE & JA ZDEŠAR & CO, trgovina,

zastopanje, posredovanje, proizvodnja, inže-
niring, prevoz, gostinstvo in marketing, d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Sivkina 15, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZDEŠAR RENATA, Sivkina 15,

1360 VRHNIKA, vložek: 50.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 10. 11. 1992; ZDEŠAR
JANEZ, Sivkina 15, 1360 VRHNIKA, vložek:
50.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
10. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45411
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07990 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/20821/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5748593
Firma: BIOFOR nakup, predelava, proda-

ja d.o.o. Medvode
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Klanska 10, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 1.696.000,00 SIT
Ustanovitelji: HOČEVAR DAMIJAN, Klanska

10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.696.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45412
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07991 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/20824/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5739365
Firma: KLD podjetje za izvajanje instala-

cijskih in zaključnih del v gradbeništvu,
d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bilečanska 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.636.000,00 SIT
Ustanovitelji: ADEMOVIĆ SIDO, Bilečanska

4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.636.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45413
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07992 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/21381/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5785642
Firma: DANIVO posredovanje, trgovina

in storitve, export-import, d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Frenkova pot 27, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GAŠPERIČ DARJA, Frenkova

pot 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 1. 1993; GAŠPERIČ DAMJAN, Frenkova
pot 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 4.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45414
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07993 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/21387/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5729947
Firma: SEMIT montaža, trgovina in ser-

vis d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Filipičeva 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: VADNOV MATEJ, Filipičeva 6,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 12. 1992; WEBER
TADEJ, Zrinjskega 8, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45415
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07994 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/21426/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5729319
Firma: YASCO gradbeništvo, trgovina,

storitve d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KURTIĆ HASAN, Tod. Slapni-

ca 7, VELIKA KLADUŠA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45416
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07995 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/21643/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5744962
Firma: GODIS podjetje za gradbeništvo,

inženiring in storitve d.o.o., Trata 8, Ra-
domlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trata 8, 1235 RADOMLJE
Osnovni kapital: 1.792.630,00 SIT
Ustanovitelji: HACE RUDOLF, Trata 8,

1235 RADOMLJE, vložek: 1.792.630,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 2. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v

Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45417
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07996 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/21890/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5776376
Firma: BELINAB d.o.o., družba za gostin-

ske in servisne storitve, trgovino in zunanjo
trgovino, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tbilisijska 40, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.610.532,00 SIT
Ustanovitelji: BELIHA BORIS, Tbilisijska 40,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.610.532,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45418
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07997 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/21984/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5852439
Firma: FIKO podjetje za trgovino, storit-

ve, export-import, d.o.o., Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljanska cesta 88, 1230

DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUDUZOVIĆ NURIJA, Ljub-

ljanska cesta 88, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45419
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07998 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/22149/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5757991
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Firma: GRADINT podjetje za inženiring,
izvajanje, storitve in trgovino Domžale,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljanska 90, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.609.000,00 SIT
Ustanovitelji: STRNAD IVAN, Ljubljanska 90,

1230 DOMŽALE, vložek: 1.609.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 24. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45420

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07999 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/22619/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5758084
Firma: UNIAS podjetje za inženiring, pro-

izvodnjo, trgovino, turizem in založništvo,
d.o.o., Domžale, Miklošičeva 1/D

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Miklošičeva 1/D, 1230 DOMŽA-
LE

Osnovni kapital: 1.610.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRISPER LJUBA, Miklošičeva

1/d, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.610.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45421
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08000 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/22979/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5760186
Firma: KANIBO - BOŠTJANČIČ Podjetje

za trgovino, d.n.o. Medvode
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Zgornje Pirniče 115 A, 1215

MEDVODE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOŠTJANČIČ ANICA, Zgor-

nje Pirniče 115 A, 1215 MEDVODE, vložek:
50.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
23. 3. 1993; BOŠTJANČIČ KARL, Zgornje Pir-
niče 115 A, 1215 MEDVODE, vložek:

50.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
23. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45422
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08001 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/23552/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5771013
Firma: Z & S ŠIFRAR proizvodnja, inženi-

ring in svetovanje d.o.o., Log pri Brezovici,
Rimska c. 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rimska c. 6, 1351 LOG PRI
BREZOVICI

Osnovni kapital: 1.520.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠIFRAR VELKAVRH ZDENKA,

Rimska cesta 6, 1351 LOG PRI BREZOVICI,
vložek: 760.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 5. 1993; ŠIFRAR STANISLAV, Kosovo po-
lje 13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 760.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45423
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08002 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/23717/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5818427
Firma: LBD podjetje za proizvodnjo, tr-

govino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gorenjska cesta 2, 1234 MEN-

GEŠ
Osnovni kapital: 1.680.000,00 SIT
Ustanovitelji: LIPAR BRANKO, Gorenjska

cesta 2, 1234 MENGEŠ, vložek:
1.048.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
31. 5. 1993; LIPAR DAMIJAN, Gorenjska ce-
sta 2, 1234 MENGEŠ, vložek: 632.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in

110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45424
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08003 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/24252/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5793904
Firma: BIDEX proizvodnja in predelava

kemičnih izdelkov, trgovina, uvoz, izvoz,
d.o.o., Domžale, Depala vas 101

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Depala vas 101, 1230 DOMŽA-
LE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KARAŠOV DIMČE, Janka Po-

liča Kamova 44/a, RIJEKA, vložek:
1.500.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45425
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08004 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/24277/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5800382
Firma: ROBLES storitve, trgovina, proiz-

vodnja, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zaplana 55, 1373 ROVTE
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETKOVŠEK ROBERT, Zapla-

na 55, 1373 ROVTE, vložek: 1.600.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.
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Sr-45426

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08005 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/24394/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5794943
Firma: ALBERT R & M, storitve, proizvod-

nja in trgovina, d.n.o., Domžale Taborska
24

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Taborska 24, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: RUDOLF ALBERT, Taborska

24, 1230 DOMŽALE, vložek: 50.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 17. 5. 1993; AL-
BERT MARJETJA, Taborska 24, 1230 DOM-
ŽALE, vložek: 50.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 17. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45427
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08006 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/24581/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5833078
Firma: TIM-PROJEKT podjetje za tehno-

logijo, inženjering in managment v lesni
industriji d.o.o., Ljubljana, Tržaška 132

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržaška cesta 132, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠOŠTARIČ ANTUN, Vodovo-

dna 9, TRŠČE R HRVAŠKA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45428

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08007 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/24649/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5808774

Firma: HOČEVAR IN SMREKAR Marke-
ting in trgovina, d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Bizantova cesta 33, 1215 MED-
VODE

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: HOČEVAR BOŽIDAR, Bizan-

tova cesta 33, 1215 MEDVODE, vložek:
50.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
12. 12. 1994; SMREKAR VERA, Rimska ce-
sta 25 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
12. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45429
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08008 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/24681/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5799651
Firma: M2M d.o.o., trgovina na debelo in

drobno, Šmartinska 152, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRESKVAR LUCIJA, Gerbiče-

va 90, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45430
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08009 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/24684/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5821142
Firma: JERAJ A IN S podjetje za proiz-

vodnjo in trgovino, d.n.o. Lesno brdo
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Lesno brdo 32 a, 1360 VRHNI-

KA
Osnovni kapital: 120.000,00 SIT

Ustanovitelji: JERAJ STANKO, Lesno Brdo
32 a, 1360 VRHNIKA, vložek: 60.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 5. 7. 1993; JE-
RAJ ALENKA, Lesno Brdo 32 a, 1360 VRHNI-
KA, vložek: 60.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 30. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45431
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08010 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/24725/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5825261
Firma: S.A.S. storitve in trgovina, d.o.o.,

Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gornji trg 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TRAJKOVIĆ SLOBODAN, 8

East Road, REIGATE, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45432
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08011 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/24905/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5816793
Firma: KENTAX trgovsko podjetje, d.o.o.,

Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška c. 393, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SKRBINŠEK GORAZD, Vrhov-

čeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
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tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45433
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08012 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/24912/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5822688
Firma: R & SENTA Proizvodnja, trgovina,

storitve in gostinstvo Domžale d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Krožna pot 20, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 5.734.189,90 SIT
Ustanovitelji: HORVAT GABRIJELA, Krožna

pot 20, 1230 DOMŽALE, vložek:
2.867.094,95 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 7. 1993; HORVAT METOD, Krožna pot 20,
1230 DOMŽALE, vložek: 2.867.094,95 SIT,
ne odgovarja, vstop: 5. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45434
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08013 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/24969/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5841020
Firma: GODEC & TEJA, Trgovina in pro-

izvodnja plastičnih mas, d.n.o., Domžale,
Podrečje 99

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Podrečje 99, 1230 DOMŽALE
Ustanovitelji: GODEC JANKO, JEVNICA 97,

1281 KRESNICE, odg.s svojim premož., vs-
top: 16. 11. 1993; GODEC TEREZIJA, JEV-
NICA 97, 1281 KRESNICE, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 16. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45435
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08014 z dne 29. 5.

2001 pod št. vložka 1/25035/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5833612
Firma: ŠTEFC Uvozno izvozno podjetje

d.o.o. Polhov Gradec
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dolenja vas 4, 1355 POLHOV

GRADEC
Osnovni kapital: 1.561.128,00 SIT
Ustanovitelji: OSREDKAR JOŽE, Dolenja

vas 4, 1355 POLHOV GRADEC, vložek:
1.561.128,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45436
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08015 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/25043/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5832845
Firma: PARNAD 2 uvoz in storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta v Gorice 33, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PARNAD trgovsko podjetje,

d.o.o., Cesta v Gorice 33, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 7. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45437
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08016 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/25051/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5829283
Firma: NUHI & MILAN, Prevozi, d.n.o.,

Mengeš, Kolodvorska 2a
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska 2a, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT

Ustanovitelji: NUHI RAMČE (osnovnošolska
izobrazba), Kolodvorska 2a, 1234 MENGEŠ,
vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 15. 12. 1993; PULJAREVIČ MILAN
(osnovnošolska izobrazba), Agrokombinatska 6
b, 1260 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 15. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45438
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08017 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/25062/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5834635
Firma: VLADETIĆ & SIN podjetje za grad-

beništvo in trgovino, d.n.o., Vrhnika
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Drenov grič 181, 1360 VRHNI-

KA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: VLADETIČ ANDRIJA, Hrasto-

vac 19 a, ZAGREB, HRVAŠKA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
22. 12. 1993; VLADETIČ MILANKO, Daniči-
ćeva 53, ZAGREB, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 6. 1. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45439
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08018 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/25243/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5833884
Firma: LESNINA KODEKS računovodske,

finančne in druge poslovne storitve d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Parmova 53, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LESNINA TRGOVINA D.D.,

Parmova 53, 1000 LJUBLJANA, vložek:
450.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 2.
1994; HERMAN JANA, Ulica Metoda Mikuža
4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 225.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 2. 2. 1994; GLAVICA MI-
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RA, Prešernova 5, 1236 TRZIN, vložek:
225.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 2.
1994; KALAR JANA, Rimska 7, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 225.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 2. 2. 1994; KAVČIČ MIRKO, Brači-
čeva 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
150.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 2.
1994; PIRC MILAN, Fabianijeva 27, 1000
LJUBLJANA, vložek: 225.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 2. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45440

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08019 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/25265/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: J IGLIČ proizvodnja, trgovina in
storitve, Ljubljana k.d.

Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Šinkov Turn 20, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: IGLIČ JANEZ, Šinkov Turn 20,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 19. 11. 1993;
SMODIŠ MARIJA, Šinkov Turn 20, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 19. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45441
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08020 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/25266/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: AVTOJEŽ Trgovsko in proizvodno
podjetje d.o.o., Vrhnika Drenov grič 72

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Drenov grič 72, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 1.746.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEDEJ JOŽE, Drenov grič 72,

1360 VRHNIKA, vložek: 1.746.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in

110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45442
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08021 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/25280/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: SPIKS VIDIC IN OSTALI Servisira-
nje, prodaja in izvajanje komunalnih stori-
tev, d.n.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna dolina, c. XV št. 32, 1000
LJUBLJANA

Ustanovitelji: VIDIC FRANCI, Gradišnikova
22, 1353 BOROVNICA, odg.s svojim premož.,
vstop: 26. 1. 1994; VIDIC IVKA, Gradišnikova
22, 1353 BOROVNICA, odg.s svojim premož.,
vstop: 26. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45443
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08022 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/25343/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5838711
Firma: JOVANOVIĆ IN Z. Storitve in trgo-

vina d.n.o. Zadružniška 19, Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Zadružniška 19, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: JOVANOVIĆ NENAD, Zadruž-

niška 19, 1234 MENGEŠ, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 31. 3. 1994;
ĐOKIĆ ZORAN, Šolska ulica 10, 1234 MEN-
GEŠ, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 31. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45444

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08023 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/25346/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5845157
Firma: FERENC IN OSTALI Storitve in tr-

govina d.n.o. Vrhnika
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Vrtnarija 10 b, 1360 VRHNIKA
Ustanovitelji: FERENC ANTUN, Vrtnarija 10

b, 1360 VRHNIKA, odg.s svojim premož., vs-
top: 28. 3. 1994; FERENC DRAŽENKA, Vrt-
narija 10 b, 1360 VRHNIKA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 28. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45445
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08024 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/25348/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5845092
Firma: DEBELJAK IN OSTALI Storitve in

trgovina d.n.o. Vrhnika
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Vrtnarija 14 A, 1360 VRHNIKA
Ustanovitelji: DEBELJAK ZLATKO, Vrtnarija

št. 14 a, 1360 VRHNIKA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 28. 3. 1994; DEBELJAK STAN-
KA, Vrtnarija št. 14 a, 1360 VRHNIKA, odg.s
svojim premož., vstop: 28. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45446
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08025 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/25507/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5846706
Firma: AGRARIACOOP trgovina expo-

rt-import d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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Sedež: Viška cesta 43, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.506.556,90 SIT
Ustanovitelji: AGRARIACOOP D.D., Fran-

kopanska 16, ZAGREB, vložek: 753.278,45
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1993;
H.D.I.EXPORT-IMPORT GESELLSCHAFT, Ka-
tzenburgweg, SCHLADMING, vložek:
753.278,45 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45447

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08026 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/25520/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5855918
Firma: GROM & CO., Trgovina in storitve,

d.n.o. Stara Vrhnika 133, 61360 Vrhnika
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Stara Vrhnika 133, 1360 VRHNI-

KA
Ustanovitelji: GROM ROBERT, Stara Vrhni-

ka 133, 1360 VRHNIKA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 22. 3. 1994; GROM NATAŠA,
Stara Vrhnika 133, 1360 VRHNIKA, odg.s svo-
jim premož., vstop: 22. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45448
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08027 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/25522/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: RTS telekomunikacijski servis
d.o.o., Trzin

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lobodova 16, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VESELIČ JOŽE, Lobodova 16,

Trzin, 1234 MENGEŠ, vložek: 300.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 9. 1993; LUTZ
HANEL, Viale Casiraghi 34, NEMČIJA, vložek:
1.200.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45449
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08028 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/25562/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5615984
Firma: PFEIFER & PFEIFER d.n.o., Trgov-

sko in proizvodno podjetje Ljubljana, Brile-
jeva 1

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 1, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: PFEIFER JOŽE, Brilejeva 1,

1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vs-
top: 20. 2. 1991; PFEIFER MARJETA, Brileje-
va 1, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož.,
vstop: 15. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45450
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08029 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/25599/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5847923
Firma: TOP SILVER trgovina na debelo

in drobno, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pod Plešivico 74, 1357 NOTRA-

NJE GORICE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLEŠKO SILVO, Plešivica 59,

1357 NOTRANJE GORICE, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 4.
1994; JANC SONJA, Cankarjeva ul. 52, 4240
RADOVLJICA, vložek: 750.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 18. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za

družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45451

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08030 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/25735/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5851904
Firma: PETKOVIĆ & CO., družba za vrta-

nje in ekološko miniranje, d.n.o., Vrhnika,
Na zelenici 5 b

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Na zelenici 5 b, 1360 VRHNIKA
Ustanovitelji: PETKOVIĆ DARINKA, Na ze-

lenici 5 b, 1360 VRHNIKA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 14. 4. 1994; PETKOVIĆ DJU-
RADJ, Na zelenici 5 b, 1360 VRHNIKA, odg.s
svojim premož., vstop: 14. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45452
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08031 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/25748/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5859115
Firma: AGRAR & H podjetje za prodajo in

proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska 106, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HORVAT JANEZ, Andričeva

ul. 31, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 5.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45453
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08032 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/25797/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
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sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5857309
Firma: ROGELJ PETROVIĆ IN OSTALI go-

stinstvo in trgovina, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Adamičeva 41b, 1290 GROSUP-

LJE
Ustanovitelji: ROGELJ ALEŠ, Preserje 20,

1352 PRESERJE, odg.s svojim premož., vs-
top: 7. 7. 1994; PETROVIĆ VLADO, Popovići
b.b., KULAŠI, odg.s svojim premož., vstop:
7. 7. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45454
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08033 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/25942/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5867983
Firma: KORTINA d.o.o., kmetijstvo in tr-

govina, Vrhnika
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Čuža 8, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.632.279,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTULAR ANDREJ, KRKAVČE

135, 6274 ŠMARJE, vložek: 2.257.279,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 7. 1994; ŠTULAR
PETER, ČUŽA 8, 1360 VRHNIKA, vložek:
375.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 7.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45455
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08034 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/25969/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5872871
Firma: TERMO - TIME Družba za trgovi-

no in storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tomažičeva 67/a, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT

Ustanovitelji: ROŠKAR DANIJEL, Kantetova
ulica 70, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 11.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45456

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08035 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/26111/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5893941
Firma: IT - JEZA Inženiring, storitve, trgo-

vina, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Bizjakova ulica 10 a, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: JEZA IRENA, Bizjakova ulica

10 a, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 22. 2. 1995; JEZA MARKO, Biz-
jakova ulica 10 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 2.
1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45457
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08036 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/26161/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5895413
Firma: SAMARDŽIĆ IN DRUŽBENIK ser-

visne storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Kržišnikova 2, 1215 MEDVODE
Ustanovitelji: SAMARDŽIĆ MUHAMED, Lju-

beljska ulica 23, 1000 LJUBLJANA, odg.s svo-
jim premož., vstop: 7. 2. 1995; PERVIZ SA-
FET, Mutnik 352, CAZIN, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 3. 7. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-

darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45458

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08037 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/26228/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5895952
Firma: VEND & CO. storitve, trgovina in

proizvodnja, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Puciharjeva ulica 16, 1291 ŠKO-

FLJICA
Osnovni kapital: 1.510.000,00 SIT
Ustanovitelji: PONIKVAR ROBERT, Pucihar-

jeva ulica 16, 1291 ŠKOFLJICA, vložek:
1.510.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 3.
1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45459
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08038 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/26285/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5879108
Firma: GUO TAI mednarodno podjetje

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koprska 92, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FANG YONG JUN, H.L.J., KI-

TAJSKA, vložek: 900.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 7. 12. 1994; ZHOU LI YA, Kitaj-
ska, KITAJSKA, vložek: 600.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 5. 1. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45460

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08039 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/26298/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5879388
Firma: ŠERE DANIEL Družba za storitve

in trgovino, k.d., Ljubljana, Viška cesta 67
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Viška cesta 67, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠERE DANIEL, Kešetovo 7,

1420 TRBOVLJE, odg.s svojim premož., vs-
top: 6. 12. 1994; VERONEK NIKA, Dobriša
vas 1a, 3301 PETROVČE, vložek: 1.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45461
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08040 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/26355/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5896126
Firma: DOM-TRADE ZUPANČIČ & ZUPAN-

ČIČ d.n.o., Družba za trgovino in posred-
ništvo, Rabska 9, Škofljica

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Rabska 9, 1291 ŠKOFLJICA
Ustanovitelji: ZUPANČIČ SLAVKO, Rabska

9, 1291 ŠKOFLJICA, odg.s svojim premož.,
vstop: 27. 3. 1995; ZUPANČIČ MARJANA,
Rabska 9, 1291 ŠKOFLJICA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 27. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45462
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08041 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/26505/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5908566
Firma: ČERNIC & ČUDEN CO podjetje za

storitve in trgovino, d.n.o., Ig
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ig 35/A, 1292 IG
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT

Ustanovitelji: ČERNIC JANKO, Vodenska
cesta 7, 1420 TRBOVLJE, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 31. 12.
1996; ČUDEN JOŽICA, Ig 35/A, 1292 IG,
vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 31. 12. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45463
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08042 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/26521/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5903793
Firma: INTERMAT - S biro inženiring,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mokrška 62, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽGAJNAR MATEJ, Mokrška

62, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 5. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45464
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08043 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/26548/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5910765
Firma: JAAF - MAZOVEC IN PARTNER

trgovina in storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Tiranova ulica 8, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAZOVEC FRANČIŠKA, Tira-

nova ul. 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
26. 6. 1995; MAZOVEC ALEŠ, Tiranova ul. 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 26. 6. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena

gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45465
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08044 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/26584/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5894603
Firma: TEAM 4, KALČIČ & CO., knjigo-

vodstvo in finančne storitve, d.n.o., Ljub-
ljanska 72, Domžale

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 72, 1230 DOMŽALE
Ustanovitelji: KALČIČ MARKO, Ljubljanska

72, 1230 DOMŽALE, odg.s svojim premož.,
vstop: 24. 2. 1995; KALČIČ DUŠICA, Ljub-
ljanska 72, 1230 DOMŽALE, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 24. 2. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45466
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08045 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/26591/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5911141
Firma: BILDING d.o.o., podjetje za izva-

janje gradbenih del, storitve in trgovino,
Tržaška 2, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKVORC ALEN, IŽANSKA

C. 375, 1292 IG, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 31. 5. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45467
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08046 z dne 29. 5.
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2001 pod št. vložka 1/26653/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5898935
Firma: MODIC INSTALACIJE & CO d.n.o.,

Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Šmartinska 180, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: MODIC BOŠTJAN, Šmartin-

ska 180, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 28. 3. 1995;
MODIC VILMA, Šmartinska 180, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 28. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45468
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08047 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/26671/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5865956
Firma: MAHIĆ IN ČLANI, ključavničar-

stvo, varilstvo, trgovina d.n.o., Brilejeva uli-
ca 020, Ljubljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva ulica 020, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 6.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAHIĆ ŠABAN, Brilejeva ulica

020, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 30. 9. 1994; MA-
HIĆ SAUD, Brilejeva ulica 020, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 3.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 30. 9. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45469
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08049 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/26755/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5913179

Firma: KUŽEL k.d., posredovanje in sto-
ritve

Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Klanska ul. 10, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 5.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUŽEL STANISLAVA, Klanska

ul. 10, 1215 MEDVODE, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 21. 8. 1995; KUŽEL TADEJ, Klan-
ska ul. 10, 1215 MEDVODE, vložek: 5.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 8. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45470

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08050 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/26846/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5913306
Firma: DELMA INTERNATIONAL zastop-

stva in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Tržaška
c. 118

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržaška c. 118, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARIČ RADOMIR, Trg Svetog

Valentina 3, KANFANER, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 5. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45471
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08051 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/26862/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5894433
Firma: MIRBIS ROGOVIČ & CO. trgovina

in zastopanje d.n.o., Mengeš
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Čopova št. 4, 1234 MENGEŠ
Ustanovitelji: ROGOVIČ MIROSLAV, Čopo-

va št. 4, 1234 MENGEŠ, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 28. 2. 1995; ROGOVIČ BRIGI-
TA, Čopova št. 4, 1234 MENGEŠ, odg.s svo-
jim premož., vstop: 28. 2. 1995; ROGOVIČ
MIRKO, Čopova št. 4, 1234 MENGEŠ, odg.s
svojim premož., vstop: 28. 2. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45472
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08052 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/26914/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5918855
Firma: PRO HOFER & CO podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, k.d., Ljublja-
na

Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Mokrška ulica 22, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 3.000,00 SIT
Ustanovitelji: HOFER ROBERT, Mokrška

ulica 22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 9. 10. 1995;
HOFER IVAN, Mokrška ulica 22, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 9. 10. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45473

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08053 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/26940/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5919690
Firma: TIMPANON podjtje za krovsko kle-

parske storitve, d.o.o., Mengeš, Dalmatino-
va 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dalmatinova 10, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.700.000,00 SIT
Ustanovitelji: HRIBAR MIRO, Dalmatinova

10, 1234 MENGEŠ, vložek: 1.700.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 9. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
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družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45474
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s skle-

pom Srg št. 2001/08054 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/27063/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regi-
stra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5919037
Firma: BAUR kataloška prodaja, d.o.o.,

Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Medenska cesta 81 D, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUHELJ CIRIL, Medenska ce-

sta 81 D, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 10. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45475
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08055 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/27189/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5926149
Firma: COSMOPOLIS glasbeni inženi-

ring, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Krakovski nasip 4, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAPIČ DENIS, Kosovelova uli-

ca 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 11. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45476

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08056 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/27359/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5931967
Firma: BERTONCELJ IN DRUGI podjetje

za storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Mrzelova 11, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: BERTONCELJ DUŠAN, Pru-

šnikova ulica 4, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID,
odg.s svojim premož., vstop: 6. 1. 1996; LOR-
GAR MILENA, Rimska c. 26, 3240 ŠMARJE
PRI JELŠAH, odg.s svojim premož., vstop:
25. 8. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45477
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08057 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/27368/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5932033
Firma: SZ STOJANOVIĆ IN OSTALI sto-

ritve, trgovina, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Peruzzijeva ul. 127 a, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: STOJANOVIĆ SLAVKO, Pe-

ruzzijeva ul. 127 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
9. 1. 1996; STOJANOVIĆ ZORKA, Peruzzije-
va ul. 127 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
9. 1. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45478
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08058 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/27378/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5924308
Firma: RAUCH - RAUH IN CO. proizvod-

njam, trgovina in storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Štula 9, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: RAUH BORIS, Štula 9, 1000

LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop:

14. 11. 1995; RAUH ŠPELCA, Štula 9, 1000
LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop: 3. 6.
1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45479

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08059 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/27504/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5908884
Firma: MILPROS, MILAVEC IN PROSEN

trgovina in storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Potrčeva 10, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: MILAVEC GORAZD, Potrčeva

ulica 10, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 31. 5. 1995; PROSEN ALEŠ, Ra-
kovniška 2, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim
premož., vstop: 20. 4. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45480
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08060 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/27579/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5935636
Firma: ELKATEL MUČIČ & CO. d.n.o.,

Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Bratov Blanč 9, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Ustanovitelji: MUČIČ MIROSLAV, Brato

Blanč 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 10.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 20. 2. 1996;
MUČIČ TOMISLAV, Bratov Blanč 9, 1000
LJUBLJANA, vložek: 10.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 20. 2. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
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tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45481

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08061 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/27602/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5935946
Firma: IMPRESSA družba za založništvo,

fotografijo in marketing, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ane Ziherlove 8, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OVČAK TOMAŽ, Ulica Ane Zi-

herlove 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 1.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45482
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08062 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/27607/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5936187
Firma: G.I. ROZMAN & CO. gostinstvo,

storitve, trgovina, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Plešičeva ulica 31, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: ROZMAN IGOR, Plešičeva uli-

ca 31, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 7. 3. 1996; IVANIĆ GORDANA,
Trg na stavbah 2, 1270 LITIJA, odg.s svojim
premož., vstop: 7. 3. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45483
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08063 z dne 29. 5.

2001 pod št. vložka 1/27645/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5935091
Firma: VIMP-INŠTALACIJE PLANIN IN

PARTNER d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Malova ulica 21, 1000 LJUBLJA-

NA
Ustanovitelji: PLANIN MIRAN, MALOVA ULI-

CA 21, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 2. 2. 1996; PLANIN TATJANA,
MALOVA ULICA 21, 1000 LJUBLJANA, odg.s
svojim premož., vstop: 2. 2. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45484
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08064 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/27647/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5934249
Firma: KERČ & CO proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.n.o., Vir, Domžale
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Rožna ulica 14, Vir, 1230 DOM-

ŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KERČ SAŠO, Rožna ulica 14,

1230 DOMŽALE, VIR, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 30. 1. 1996;
KERČ MARIJA, Rožna ulica 14, Vir, 1230
DOMŽALE, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 30. 1. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45485
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08065 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/27651/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5936292
Firma: AC PETERLIN trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Dolenjska c. 129, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETERLIN STANKO, Zgornje

Gameljne 45, 1211 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45486
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08066 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/27666/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5936365
Firma: LEROSA trgovsko podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gerbičeva 101, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAJC ANDREJ, Zaloška 78 a,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 29. 2. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45487
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08067 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/27681/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5936764
Firma: ROŽ’CA KOLENC & PARTNER

podjetje za proizvodnjo, trgovino in storit-
ve, d.n.o., Ljubljana, Mencingerjeva 15

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Mencingerjeva 15, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: KOLENC SIMON, Mnecinger-
jeva 15, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 18. 3. 1996; KOVAČIČ DUŠAN,
Ljubeljska 21, 1000 LJUBLJANA, odg.s svo-
jim premož., vstop: 18. 3. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
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gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45488
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08068 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/27693/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5936349
Firma: MARTY TRADE trgovsko podjetje,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: TPC Ledina Kotnikova 5, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GORJUP-PETAR BOJAN, Vi-

dovdanska 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 5.
1996; BLATNIK-STANKO JOŽICA, Vidovdan-
ska 1, 1000 LJUBLJANA, 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45489
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08069 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/27814/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5940656
Firma: COCANA trgovsko podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska 156, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: EUROGAME LIMITED, Island

of Guernsey, CHANNEL ISLAND, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 6.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45490

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08070 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/27877/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5942969
Firma: ERČULJ & CO. trgovina in storit-

ve, k.d., Lukovica, Šentvid 44
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Šentvid 44, 1225 LUKOVICA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: ERČULJ ROBERT, Šentvid

44, 1225 LUKOVICA, vložek: 9.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 17. 4. 1996; ER-
ČULJ STANISLAVA, Šentvid 44, 1225 LUKO-
VICA, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 17. 4. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45491
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08071 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/27906/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5945011
Firma: FEDERICA Trgovsko podjetje

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stegne 31, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DE BIAGGIO ROMEO, Via

Dell’ Ustrua pt, 114, TRST, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 4.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45492
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08072 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/27911/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5944961
Firma: LIPNIK - ZVER gostinstvo in trgo-

vina d.o.o., Dol pri Ljubljani
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Petelinje 4, 1262 DOL PRI LJUB-
LJANI

Osnovni kapital: 1.554.766,00 SIT
Ustanovitelji: ZVER FRANC, Petelinje 4,

1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
777.383,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 4.
1996; LIPNIK JOŽEF, Trubarjeva 2, 3000 CE-
LJE, vložek: 777.383,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 24. 4. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45493

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08074 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/27955/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5940982
Firma: AJDINOVIĆ IN DRUGI d.n.o., trgo-

vina na drobno
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Srebrničeva 5, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: AJDINOVIĆ MIRJANA, Srebr-

ničeva 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 4. 4. 1996;
AJDINOVIĆ MILE, Srebrničeva 5, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 5.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 4. 4. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45494

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08075 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/27994/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5912652
Firma: TBS KRANJEC IN DRUGI učila,

d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Pod Strahom 50, 1291 ŠKOFLJI-

CA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRANJEC BOJAN, Pod Stra-

hom 50, 1291 LJUBLJANA ŠKOFLJICA, vlo-
žek: 50.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 19. 7. 1995; KRANJEC SUZANA, Pod
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Strahom 50, 1291 LJUBLJANA ŠKOFLJICA,
vložek: 50.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 19. 7. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45495

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08076 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/28007/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5950503
Firma: BIMBI PARTNERS d.o.o., Trgovi-

na in storitve, Šmartinska 152, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOGOŽAR TATJANA, VANDO-

TOVA 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
367.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 5.
1996; DOSTAL MARKO, VANDOTOVA 27,
1000 LJUBLJANA, vložek: 367.500,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 13. 5. 1996; MAGOGA
ROSANNA, Via 6 Matteotti 2, TRST, vložek:
255.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 5.
1996; POSSA ROSANNA, Via San Michele
št.35, TRST, vložek: 255.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 13. 5. 1996; VELENIK ENIO,
Duino 75/94, TRST, vložek: 255.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 13. 5. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45496
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08077 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/28020/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5949173
Firma: SVETLIN & CO. zastopanje in tr-

ženje, k.d., Domžale
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Ihan, Na Ledinah 10, 1230 DOM-

ŽALE
Osnovni kapital: 1.000,00 SIT
Ustanovitelji: SVETLIN ROMAN, Ihan, Na

Ledinah 10, 1230 DOMŽALE, odg.s svojim
premož., vstop: 20. 5. 1996; PETEK MATE-
JA, Križ 76, 1218 KOMENDA, vložek:

1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 5.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45497
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08078 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/28054/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5902860
Firma: MI & HA & EM trgovsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Čanžekova 38, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.856.156,00 SIT
Ustanovitelji: MIROVIĆ HAJRUDIN, Čanže-

kova 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.556.156,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 4.
1995; MIROVIĆ MIRELA, Čanžekova 38,
1000 LJUBLJANA, vložek: 150.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 4. 1995; MIROVIĆ
EMINA, Čanžekova 38, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 150.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 4. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45498

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08079 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/28066/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5950848
Firma: DISTY trgovsko podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gerbičeva 101, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAJC ANDREJ, Zaloška 78 a,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 6. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-

stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45499
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08080 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/28109/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5950961
Firma: PIVO BOBER prodaja piva na

drobno in debelo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška 336, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOLNIČAR IVAN, Tržaška

336, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 6.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45500
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08081 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/28183/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5945160
Firma: ŠTENKLER & ŠTOJS Trgovsko in

storitveno podjetje d.n.o., Ig
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Škrilje 80, 1292 IG
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTENKLER KLAVDI, Ulica bra-

tov Blanč 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
24. 4. 1996; ŠTOJS MARTIN, Smerdujeva 1,
1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 24. 4. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45501

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08082 z dne 29. 5.
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2001 pod št. vložka 1/28223/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5950872
Firma: KURET & MAČEK parketarstvo in

montaža stropnih, stenskih in talnih oblog,
d.n.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnji Rudnik 19, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Ustanovitelji: KURENT ALEŠ, Spodnji Ru-

dnik I 9, 1108 LJUBLJANA, vložek: 10.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 23. 2. 1996;
MAČEK DUŠAN, Šercerjeva 12, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 10.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 23. 2. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45502
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08083 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/28251/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5953146
Firma: SINDI B d.o.o., trgovina, inženi-

ring, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Linhartov podhod 11/III, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VOGRIČ BARBARA, VOJKO-

VA CESTA 91, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 7.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45503
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08084 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/28262/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5945135
Firma: BODY CONCEPT družba za špor-

tne dejavnosti in trgovino d.o.o., Ljubljana,
Šišenska 36

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šišenska 36, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DRAGOŠ MARTIN, Weiherst-

rasse 84, VILLINGEN SCHWENNINGEN, vlo-
žek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45504
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08085 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/28266/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5644160
Firma: BAVRO proizvodno trgovsko pod-

jetje d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška 2, Vič-Rudnik, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.608.000,00 SIT
Ustanovitelji: JANEŽIČ MILICA, Ljubljanska

cesta 110, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.608.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 7.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45505
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08086 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/28271/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5959047
Firma: ROKAVC IN DRUGI intelektualne

storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Krimska ul. 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROKAVC ANASTAZIJA, DO-

LOMITSKA 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
20.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
23. 4. 1996; PONIKVAR MAJA, IŽANSKA
C. 96, 1000 LJUBLJANA, vložek: 20.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 23. 4. 1996;
KRISTANC ROBERT, VOKLO 82, 4208 ŠEN-
ČUR, vložek: 20.000,00 SIT, odg.s svojim pre-

mož., vstop: 23. 4. 1996; MARKELJ KAREL,
KRIMSKA UL. 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
20.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
23. 4. 1996; OVNIK ROBERT, JEŽA 33, 1000
LJUBLJANA, vložek: 20.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 23. 4. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45506
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08087 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/28299/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5959276
Firma: JURIK Gradbeni in strojni inženi-

ring, d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šišenska 15, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAMAN NEVENKA, Kozinova

ulica 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
735.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 11.
1996; HUDOKLIN NATAŠA, Dolenjska cesta
48, 1000 LJUBLJANA, vložek: 765.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 11. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45507
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08088 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/28309/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5959225
Firma: PUHTY trgovsko podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Aljaževa 22, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JUGEC DRAŽEN, Princa E.

Savojskog 1 a, OSIJEK, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 9. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
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tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45508

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08089 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/28307/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5959233
Firma: BORTY-TRADEINVEST podjetje za

trgovino in posredovanje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta na Brdo 49, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 5.135.134,00 SIT
Ustanovitelji: PEROVIĆ SLOBODAN, Cetinj-

ska 10, ZEMUN, vložek: 4.385.134,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 12. 9. 1996; STRMLJAN
KATICA, Miklošičeva 34, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 9. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45509
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08090 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/28310/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5944651
Firma: IMMOBILIEN SERVICE ŠPIRANEC

& CO., agencija za posredovanje, d.n.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska cesta 217, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: ŠPIRANEC DUŠKO, Prisoje
4, 6000 KOPER, odg.s svojim premož., vstop:
17. 4. 1996; GROSS-KOHLER KARIN MARIA,
Innsbruckerstrasse 1 a, RAICHENHALLK,
odg.s svojim premož., vstop: 17. 4. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45510

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08091 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/28311/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5958385
Firma: LIBERTY PRODUKCIJA ŠLI-

BAR-ĐORĐEVIĆ družba za produkcijo od-
daj d.n.o., Domžale

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Levstikova cesta 31, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠLIBAR DEJAN, Levstikova ce-

sta 31, 1230 DOMŽALE, vložek: 2.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 24. 7. 1996;
ĐORĐEVIĆ DANIEL, Glinškova ploščad 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 24. 7. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45511
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s skle-

pom Srg št. 2001/08092 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/28323/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regi-
stra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5959497
Firma: FANCOM trgovsko podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: C. v Mestni log 55, TPC Murgle,

1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAMUT IZTOK, Podlubnik

160, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 10. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45512
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08093 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/28373/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5958628
Firma: HERBY, MRAMOR AND CO. Pod-

jetje za trgovino in storitve d.n.o., Domžale

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Dob, Krtina 57 a, 1230 DOMŽA-
LE

Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: MRAMOR MARIJA, Krtina 57

a, 1233 DOB, vložek: 5.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 15. 7. 1996; MRAMOR
FRANCI, Krtina 57 a, 1233 DOB, vložek:
5.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
15. 7. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45513

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08094 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/28428/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5547334
Firma: MIRES trgovina in zastopstvo,

d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stegne 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETERNEL BOGDAN, KRO-

PA 125, 4245 KROPA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45514
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08095 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/28451/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5959403
Firma: FOUR gostinstvo in turizem,

d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HLADNIK SAŠA, Ješetova

ul. 14 d, 4000 KRANJ, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 9. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
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110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45515
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08096 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/28507/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5966744
Firma: EASY trgovina na debelo in drob-

no d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta Andreja Bitenca 68, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MRAVLJA MAJDA, Sv. Duh

107, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 9.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45516
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08097 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/28515/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5970202
Firma: KEOPS MARKOV & PLEH CO.

družba za trgovino in posredovanje d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 81, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLEH NERMIN, Š. Janovića

10, SARAJEVO, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 3. 10. 1996; MARKOV
ZORANČO, Ljubljanska 81, 1230 DOMŽALE,
vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 3. 10. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45517

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08098 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/28542/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5966868
Firma: UNICOOP-LUŠIČ IN DRUŽBENIKI

družba za trgovino, storitve in svetovanje
d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Bratov Učakar 40, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: LUŠIĆ MARKO, Vrečkova

ul. 9, 4000 KRANJ, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 7. 10. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45518
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08099 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/28544/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5511674
Firma: CAPITAL CONSULTANTS LTD.

svetovanja in storitve, d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koprska cesta 94, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETERNEL MITJA, Kropa 17,

4245 KROPA, vložek: 754.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 13. 3. 1996; ŠIMNOVEC
ROMAN, Dežmanova ulica 3, 4248 LESCE,
vložek: 754.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 3. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45519
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s skle-

pom Srg št. 2001/08100 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/28619/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regi-
stra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5967368
Firma: ARD ACCETTO IN OSTALI Storit-

ve in trgovina, d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Čemažarjeva ulica 12, 1000
LJUBLJANA

Ustanovitelji: ACCETTO ROMAN, Čemažar-
jeva ulica 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
15. 10. 1996; ACCETTO DARINKA, Čema-
žarjeva ulica 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
15. 10. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45520

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08101 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/28710/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5996295
Firma: VEMASTY trgovsko podjetje,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovenska cesta 54, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SKB-NEPREMIČNINE & LEA-

SING, D.O.O., Slovenska cesta 54, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 23. 12. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45521
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08102 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/28714/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5996473
Firma: MIDAL KOZLEVČAR družba za tr-

govino in storitve k.d. Ljubljana
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Ižanska 2a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: RINALDO VILJEM, Frankovo

naselje 74, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 11.
1996; KOZLEVČAR DARJA, Partizanska c. 47,
4220 ŠKOFJA LOKA, odg.s svojim premož.,
vstop: 15. 12. 1997.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45522
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08103 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/28970/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5967635
Firma: TIBO DOLENŠEK tekstilna galan-

terija k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Trebušakova ulica 2, 1210 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: DOLENŠEK JELKA, Trebuša-

kova ulica 2, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim
premož., vstop: 21. 10. 1996; DOBOVIČNIK
FRANC, Sketova ulica 6, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 10,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 10.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45523
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08104 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29018/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1124994
Firma: S.M.E.R. SAKELŠEK & GRUBAN

izobraževanje, zastopanje, storitve in turi-
zem, d.n.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Jamnikarjeva 14, 1111 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: SAKELŠEK RIHARD, Jamni-
karjeva 14, 1111 LJUBLJANA, vložek:
3.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
14. 2. 1997; GRUBAN MARJAN, Žabarjeva 4,
1111 LJUBLJANA, vložek: 3.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 14. 2. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za

družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45524

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s skle-
pom Srg št. 2001/08105 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/29033/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regi-
stra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1124978
Firma: MA-VI, VIDERGAR & CO. podjetje

za trgovino in posredništvo, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Primorska 4, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: VIDERGAR MARIJA, Znojile

7A, 1413 ČEMŠENIK, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 17. 2. 1997; VI-
DERGAR IVAN, Znojile 7A, 1413 ČEMŠENIK,
vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 17. 2. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45525
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08106 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29093/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1124234
Firma: THERMO TRANS prevozno pod-

jetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stegne 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SESINK CLEE MARINUS JO-

HANNES LEONARDUS, Utrecht, Houten,
UTRECHT, HOUTEN, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 7. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45526

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08107 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29109/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1124048
Firma: GASTALDUS podjetje za trgovino

in storitve d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celovška 201, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽULIČ ANDREJA, Kvedrova

cesta 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 1.
1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45527
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08108 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29218/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1124706
Firma: BINTY podjetje za trgovino, storit-

ve in proizvodnjo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: C. v Mestni log 55, TPC Murgle,

1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETEK BOŽIDAR, Srednje 27,

2351 KAMNICA, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 6. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45528
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08109 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29242/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1124838
Firma: AVTO & DESIGN - IVANC k.d., av-

toličarstvo, avtokleparstvo, avtoelektrika
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Veliki Ločnik 21, 1311 TURJAK
Ustanovitelji: IVANC MATJAŽ, Veliki Ločnik

21, 1311 TURJAK, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 6. 12. 1996;
SKUBIC ANITA, Veliko Mlačevo 69, 1290
GROSUPLJE, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 6. 12. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
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brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45529

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08110 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29251/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1193813
Firma: MAX, POLJANŠEK IN PARTNER

proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil, d.n.o., Brezovica pri Ljubljani

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob Drobtinki 2, 1351 BREZOVI-
CA PRI LJUBLJANI

Ustanovitelji: POLJANŠEK NADICA, Ob
Drobtinki 2, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJA-
NI, odg.s svojim premož., vstop: 9. 4. 1997;
POLJANŠEK DEJAN, Ob Drobtinki 2, 1351
BREZOVICA PRI LJUBLJANI, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 9. 4. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45530

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08111 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29272/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1194429
Firma: LATINO - GREGORČIČ posredo-

vanje umetnosti, k.d., Brezovica pri Ljublja-
ni

Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Kamnik pod Krimom 5, 1352

PRESERJE
Ustanovitelji: GREGORČIČ BORIS, Vrhov-

čeva 1, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 28. 4. 1997; HUDOKLIN MA-
TJAŽ, Dolenjska cesta 48, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 4. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za

družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45531

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08112 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29310/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1191969
Firma: KASKADA MONT - SPASOJEVIČ

k.d., zaključna dela v gradbeništvu
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Riharjeva ulica 28, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SPASOJEVIČ SLAVKO, S. Ma-

lešič, ZVORNIK, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 18. 2. 1997; MUJA-
GIČ ŠERIF, Riharjeva ulica 28, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 18. 2. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45532
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08113 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29317/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1194496
Firma: ŠEBEK IN OSTALI trgovina in po-

sredništvo, d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Strmeckijeva ulica 16, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: ŠEBEK MILADIN, Strmeckije-

va ulica 16, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim
premož., vstop: 9. 5. 1997; ŠEBEK VERICA,
Zelina Gornja, GRADAČAC, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 9. 5. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45533

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08114 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29341/00 vpisalo v

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

Matična številka: 1193112
Firma: ADROVIĆ družba za gostinske sto-

ritve, trgovino, gradbeništvo, d.o.o., Trža-
ška 2, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ADROVIĆ SEJFO, Miklošiče-

va 4c, 1230 DOMŽALE, vložek: 2.100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 7. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45534
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08115 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29416/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1197835
Firma: PAŠKO & PARTNER Podjetje za

storitve in trgovino d.n.o. Ljubljana, Vodni-
kova 155

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova 155, 1000 LJUBLJA-
NA

Ustanovitelji: BERIŠAJ PAŠKO, Stranska
pot I 10, 1290 GROSUPLJE, odg.s svojim
premož., vstop: 18. 6. 1997; BERIŠAJ MILOJ-
KA, Stranska pot I 10, 1290 GROSUPLJE,
odg.s svojim premož., vstop: 18. 6. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45535
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08116 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29434/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1196308
Firma: MURN & CO. trgovina in prevozi,

k.d., Ljubljana
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Vrhovci cesta XXVI/10, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: MURN DAMJAN, Vrhovci ce-

sta XXVI/10, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim
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premož., vstop: 28. 5. 1997; MURN BRANI-
SLAV, Vrhovci cesta XXVI/10, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 28. 5. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45536

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s skle-
pom Srg št. 2001/08117 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/29470/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regi-
stra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1189255
Firma: BUBE gradbeništvo, instalacije in

trgovina, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prisojna 10, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MUJIĆ HAMZA, Gornji Pridjel

b.št., DOBOJ, vložek: 1.350.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 10. 4. 1997; BEČIROVIĆ
HASIB, Stipovići b.št., ZAVIDOVIĆI, vložek:
150.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 4.
1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45537
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08118 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29473/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1197452
Firma: GRAMP GRADBENIŠTVO podjet-

je za gradbeništvo in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Blatnica 1, Trzin, 1234 MENGEŠ

- TRZIN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTIFTER FRANC, Ljubljanska

11, 1230 DOMŽALE, vložek: 650.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 2. 1997; LOŽAR JA-
NEZ, Brejčeva ul. 30, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 210.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 2. 1997; ŠTIFTER GREGOR, Ljubljanska
11, 1230 DOMŽALE, vložek: 240.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 2. 1997; JANSON
D.O.O., Dunajska ul. 238, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 400.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 2. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45538
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08119 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29480/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1198432
Firma: VALUE GROUP NOVOSEL & CO.,

družba za trgovino in transport k.d., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Ižanska 2a, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: NOVOSEL BORIS, PAHOR-

JEVA ŠT. 63, 6000 KOPER, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 28. 6. 1997; NOVOSEL SLAV-
KO, PAHORJEVA ŠT. 63, 6000 KOPER, vlo-
žek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 6.
1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45539
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08120 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29578/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1198602
Firma: VERSOTTI trgovina, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Večna pot 11, 1111 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SELEDEVKINA SVETLANA,

Lobačevskogo št.96, stan.št.45, MOSKVA, vlo-
žek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 6. 1997; SELEDEVKINE ALEXANDRE, Lo-
bačevskogo št.96, stan.št.45, MOSKVA, vlo-
žek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 6. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske

družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45540
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08121 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29622/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1196260
Firma: GROOT FLOWERS IMPORT pro-

daja cvetja in rastlin na debelo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rožna dolina Cesta V št. 12,

1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GROOT NICOLAAS THEODO-

RUS, Westerweg 114, 1906 EK LIMMEN, vlo-
žek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 5. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45541
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08122 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29647/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1199773
Firma: LUKAN - ŠKARJA & CO podjetje

za gostinstvo in druge storitve, d.n.o., Mo-
ravče

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Prikrnica 18, 1251 MORAVČE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKARJA JANKO, Dolsko 53,

1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 26. 5. 1997;
LUKAN MATEJA, Prikrnica 18, 1251 MORAV-
ČE, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 26. 5. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45542

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08123 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29648/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1215191
Firma: PINK PANTER ŽMUC & VOLČAN-

ŠEK trgovina, storitve, transport d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Jezero 25, 1352 PRESERJE
Ustanovitelji: VOLČANŠEK LUDVIK, Jezero

25, 1352 PRESERJE, vložek: 5.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 27. 8. 1997;
ŽMUC MATEJA, Veliki Ločnik 58, 1311 TUR-
JAK, vložek: 5.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 27. 8. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45543
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08124 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29699/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1125311
Firma: BRT COMPANY družba za proda-

jo računalniške opreme d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tugomirjeva 2, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BENČEK-RUPNIK TJAŠA, Mi-

klošičeva cesta 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 11. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45544
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08125 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29713/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1213989
Firma: KRAG svetovanje, marketing, tr-

ženje in distribucija d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šišenska cesta 33, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT

Ustanovitelji: DJORDJEVIĆ LJUBIŠA, Šišen-
ska cesta 33, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 9.
1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45545

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08126 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29719/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1214250
Firma: IGNATIA ŽNIDARIČ IN DRUGI k.d.,

družba za izboljšanje kvalitete življenja
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Viška 67, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: ŽNIDARIČ HELENA, Na pro-

du 15, Bresternica, 2351 KAMNICA, odg.s
svojim premož., vstop: 12. 9. 1997; ŠKRBEC
KRISTINA, Ig 414, 1292 IG PRI LJUBLJANI,
vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 9. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45546
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08127 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29726/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5533295
Firma: KONIS trgovina in gostinstvo,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Linhartova 62 a, 1113 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.613.800,00 SIT
Ustanovitelji: ČRTALIČ MARKO, PIONIR-

SKA UL. 16, 1230 NOŽICE, vložek:
1.613.800,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 9.
1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-

darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45547

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s skle-
pom Srg št. 2001/08128 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/29789/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regi-
stra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1215647
Firma: TSCHIMY INTERNATIONAL trgo-

vina, posredništvo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vodnikova 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OBENGA MICHEL, Vodniko-

va 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 8. 1997; BINT-
CHENDE INACIO, Ilirska 4, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 26. 8. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45548
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08129 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29793/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1194216
Firma: BELING consulting d.o.o. Ljublja-

na
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Podmilščakova 28 a, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOCJAN-GRADNJA društvo s

ograničenom odgovornošću za građenje, Hor-
vačanska cesta 144, ZAGREB-TREŠNJEVKA,
vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 16. 4. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45549
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08130 z dne 29. 5.
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2001 pod št. vložka 1/29803/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1193937
Firma: ŠARIČ CO trgovina in storitve,

d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ramovševa ulica 23, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: ŠARIĆ DANILO, Ramovševa

ulica 23, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 16. 12.
1996; KURET MAROLT ZORAN, Jurčičeva ce-
sta I/2, 1290 GROSUPLJE, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 16. 12.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45550
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08131 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29807/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1216368
Firma: FRIENDSHIP družba za trgovin-

sko dejavnost, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trubarjeva 52, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZHOU ZHENQIANG, Beijing,

BEIJING, KITAJSKA, vložek: 900.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 2. 10. 1997; WANG HO-
NGWEI, Beijing, BEIJING, KITAJSKA, vložek:
300.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 10.
1997; WANG HONGYI, Beijing, BEIJING, KI-
TAJSKA, vložek: 300.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 2. 10. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45551
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08132 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29852/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1233254

Firma: VPH-AVTO trgovina, storitve in
proizvodnja d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta dveh cesarjev 176, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VIRANT ANDREJA, Ižanska ce-

sta 255, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 10. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45552

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08133 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29879/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1213695
Firma: ANIS-AH Gradbeništvo, trgovina,

gostinstvo, d.o.o., Ig
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: IG št. 106, 1292 IG
Osnovni kapital: 1.506.000,00 SIT
Ustanovitelji: AJDINOVIĆ HUSEIN, Emon-

ska 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.506.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45553
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08134 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29919/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1216392
Firma: GARTY trgovsko podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koprska 72, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LERONA trgovsko podjetje

d.o.o., Koprska 92, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 10. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-

nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45554

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08135 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29947/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1233556
Firma: MORTY trgovsko podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLIBERŠEK PETER, Zidan-

škova cesta 5, 3320 VELENJE, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 12.
1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45555
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08136 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29979/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1234102
Firma: SKR KELHAR k.d., trgovina in sto-

ritve
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Jurčkova cesta 39, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: KELHAR RAJKO, Jurčkova ce-

sta 39, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 11. 11. 1997; KELHAR JOŽICA,
Jurčkova cesta 39, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 11.
1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.
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Sr-45556

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08137 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/29999/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1215744
Firma: SHINE družba za trgovino, storit-

ve in proizvodnjo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zalog 31, 1291 ŠKOFLJICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUKOVEC KARMEN, Zalog

pri Škofljici 31, 1291 ŠKOFLJICA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 9.
1997; JOCOVIĆ ŽELJKO, Zalog pri Škofljici
31, 1291 ŠKOFLJICA, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 9. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45557
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08138 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/30012/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1234064
Firma: SPECIAL EVENT trgovina, marke-

ting in gostinstvo d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gasilska c. 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠEGATIN ALEKSANDER, Ga-

silska c. 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 11. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45558
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s skle-

pom Srg št. 2001/08139 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/30097/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regi-
stra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1243233
Firma: FORINA OTC proizvodnja in trgo-

vina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Njegoševa 15, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FIZIR ZDENKO, An der Engel-

sfuhr 80a, BERGISCH GLADBACH, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 6.
1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45559
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08140 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/30134/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1243055
Firma: MAPER, PEROZZI IN OSTALI druž-

ba za proizvodnjo in trgovino, d.n.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Povšetova 65, 1000 LJUBLJA-
NA

Ustanovitelji: PEROZZI IZTOK, Poklukarje-
va št. 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 11. 11.
1997; MARKOVIČ ANTON, Velike Češnjice
št. 1/A, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI, vložek:
5.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
11. 11. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45560
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08141 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/30164/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1214047
Firma: STREHCA, FALETIČ & CO trgovi-

na in gradbeništvo d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Smrjene 70, 1291 ŠKOFLJICA
Ustanovitelji: FALETIČ KARMEN, Velika Čol-

narska 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
29. 8. 1997; TRATAR VLADIMIR, Smrjene 70,
1291 ŠKOFLJICA, vložek: 10.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 29. 8. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45561
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08142 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/30192/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1244973
Firma: VELARTY trgovsko podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kunaverjeva 7, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽLEBNIK STANISLAVA, Kuna-

verjeva 7, 1117 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 3.
1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45562
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08143 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/30228/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1272624
Firma: ARS DESIGN podjetje za proiz-

vodnjo in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Hudourniška pot 22, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROGELJ SREČKO, Hudour-

niška pot 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 6.
1998; ROGELJ ANDREJA, Hudourniška pot
22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 6. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
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družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45563
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s skle-

pom Srg št. 2001/08144 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/30322/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regi-
stra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1273191
Firma: ZUPAN IN ZUPAN sejemske de-

javnosti, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Stanežiče 26d, 1210 LJUBLJA-

NA
Ustanovitelji: ZUPAN MATJAŽ, Stanežiče

26d, 1210 LJUBLJANA, odg.s svojim premož.,
vstop: 11. 1. 1998; ZUPAN DOROTEJA, Sta-
nežiče 26d, 1210 LJUBLJANA, odg.s svojim
premož., vstop: 11. 1. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45564
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08145 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/30400/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1278304
Firma: JAN.MIL gostinske in frizerske

storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bratov Učakar 90, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MILETIČ GORAN, Bratov Uča-

kar 90, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 2.
1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45565

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08146 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/30484/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1273400
Firma: KOZIN & CO. družba za trgovino

in storitve d.n.o., Staje 8, Ig
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Staje 8, 1292 IG
Ustanovitelji: KOZIN ALOJZIJ, STAJE 8,

1292 IG, odg.s svojim premož., vstop: 10. 2.
1998; KOZIN FRANČIŠKA, Staje 8, 1292 IG,
odg.s svojim premož., vstop: 10. 2. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45566

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08147 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/30546/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1273051
Firma: BLATANČIČ IN CO. ribištvo, trgo-

vina in gostinske storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Dobeno 50, 1000 MENGEŠ
Ustanovitelji: BLATANČIČ ANICA, L. ZAHI-

ROVIČA 11, ZENICA, odg.s svojim premož.,
vstop: 17. 12. 1997; BLATANČIČ ZORAN, Ta-
liča brdo 11, ZENICA, odg.s svojim premož.,
vstop: 17. 12. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45567
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08148 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/30585/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1293753
Firma: DENO KRANJEC k.d., Gostinstvo

in trgovina, Logatec
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Tržaška 87, 1370 LOGATEC
Ustanovitelji: KRANJEC DENIS, Cleveland-

ska ulica 21 A, 1000 LJUBLJANA, odg.s svo-
jim premož., vstop: 20. 3. 1998; KRANJEC
VESNA, Clevelandska 21 A, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 20. 3. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o

finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45568

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08149 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/30645/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1294113
Firma: CIMI proizvodnja, storitve in trgo-

vina, d.o.o. Škofljica
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmarska cesta 53, 1291 ŠKO-

FLJICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: CIMERMAN TOMAŽ, Gratova

24, 1291 ŠKOFLJICA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 4. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45569
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08150 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/30701/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1305506
Firma: KLD ADEMOVIĆ storitve in trgovi-

na, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Bilečanska 4, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: ADEMOVIĆ NATAŠA, Bilečan-

ska 4, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 2. 6. 1998; ADEMOVIĆ MILOJ-
KA, Bilečanska 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 6.
1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.
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Sr-45570

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08151 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/30741/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1263366
Firma: ELKAM d.o.o., trgovina in storitve
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Blatnica 12, 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠUBELJ JELENA, Perovo 16,

1240 KAMNIK, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 31. 3. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45571
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s skle-

pom Srg št. 2001/08152 z dne 29. 5. 2001
pod št. vložka 1/30739/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regi-
stra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1305883
Firma: BETON DEKOR, SMRTNIK podjet-

je za proizvodnjo in trgovino k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Cesta borcev 7, 1351 LOG PRI

BREZOVICI
Ustanovitelji: SMRTNIK TOMAŽ, Cesta bor-

cev 7, 1351 LOG PRI BREZOVICI, odg.s svo-
jim premož., vstop: 20. 5. 1998; SMRTNIK
ŠTEFANIJA, Cesta borcev 7, 1351 LOG PRI
BREZOVICI, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 20. 5. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45572

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08153 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/30941/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1314238
Firma: OKSANA trgovsko podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koprska 72, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERIĆ SLAVKO, Cesta ko-

mandanta Staneta 3, 8000 NOVO MESTO,

vložek: 420.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 10. 1998; PETRUŠIĆ DAMIR, Drinska 23,
OSIJEK, vložek: 1.260.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 2. 10. 1998; RESMAN ANDREJ,
K Roku 66, 8000 NOVO MESTO, vložek:
420.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 10.
1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45573
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08154 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/30972/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1294024
Firma: KOROŠEC IN OSTALI družba za

storitve, trgovino in proizvodnjo, d.n.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Andričeva ulica 16, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: KOROŠEC ALEKSANDRA,
Andričeva ulica 16, 1000 LJUBLJANA, odg.s
svojim premož., vstop: 9. 4. 1998; BRAVIČ
SEBASTIJAN, Andričeva ulica 16, 1000 LJUB-
LJANA, odg.s svojim premož., vstop: 9. 4.
1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45574
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08155 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/31026/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1319469
Firma: VASIĆ VASKE storitve k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Riharjeva 10, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: VASIĆ JOVO, Čaklovići, TUZ-

LA, odg.s svojim premož., vstop: 28. 8. 1998;
HUSIĆ ŠUHRA, Glinškova ploščad 12, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 28. 8. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena

gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45575
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08156 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/31087/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1319558
Firma: PREBIL M & L storitve in trgovina,

k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Podplešivica 55, 1357 NOTRA-

NJE GORICE
Ustanovitelji: PREBIL MILAN, Podplešivica

55, 1357 NOTRANJE GORICE, odg.s svojim
premož., vstop: 27. 8. 1998; ROZMAN LJU-
BICA, Vrtnarija 12 A, 1360 VRHNIKA, vložek:
1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 8.
1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45576
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08157 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/31143/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1305310
Firma: SAGA-GONELI Trgovina na debe-

lo z izdelki široke porabe, k.d., Ljubljana,
Podrožniška pot 6

Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Podrožniška pot 6, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: GONELI GAŠPER, Podrožni-

ška pot 6, 1000 LJUBLJANA, ne odgovarja,
vstop: 26. 5. 1998; ŠUŠTERŠIČ SAŠA, Lin-
hartova 70, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 5.
1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.
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Sr-45577

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08158 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/31147/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5388783
Firma: OLIVER podjetje za trgovino na

debelo in drobno d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: TPC Murgle, C. v mestni log 55,

1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽIBERT BORIS, Pod Trančo

2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 10. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45578
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08159 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/31166/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1327887
Firma: TEGROS Trgovina in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta Andreja Bitenca 15, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BENČINA SAŠA, Travnik 51,

1318 LOŠKI POTOK, vložek: 2.100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 10. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45579
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08160 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/31179/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1338714
Firma: ARITRADE storitve in trgovina,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Dunajska cesta 106, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PIVK MATEJA, Ul. bratov Uča-

kar 100, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 10. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45580
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08161 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/31203/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1338641
Firma: EUDIT & VOLK CO. inženiring,

d.n.o., Ig
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ig 135, 1292 IG
Ustanovitelji: VOLK DARKO, Ig 135, 1292

IG, odg.s svojim premož., vstop: 8. 10. 1998;
VOLK MARIJANA, Ig 135, 1292 IG, odg.s svo-
jim premož., vstop: 8. 10. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45581
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08162 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/31277/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1318667
Firma: KRYEZIU IN BISLIMI gradbeniš-

tvo in storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Pot na pridavko 8, 1230 DOM-

ŽALE
Ustanovitelji: KRYEZIU HAJDRULLA, NE-

PREBIŠTE, SUVA REKA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 3. 9. 1998; BISLIMI SINAN, TO-
PILO, ŠTIMLJE, odg.s svojim premož., vstop:
3. 9. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-

stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45582
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08163 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/31438/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5724392
Firma: WEST COMMERCE trgovsko in

storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmartinska cesta 10, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.582.650,00 SIT
Ustanovitelji: COLARIČ JANJA, Tržaška ce-

sta 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.345.252,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 11. 1998; MALI ZDENKO, Bratovševa plo-
ščad 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
237.398,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 11.
1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45583
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08164 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/31466/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1339591
Firma: 30-NET storitve d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vogelna 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOHINC MIHA, Dečmanova

7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.050.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 11. 1998; REMS
DARKO, Vogelna 5, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 11. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.
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Sr-45584

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08165 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/31640/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1380842
Firma: GRADBENIŠTVO VIDOVIĆ-ĐUR-

ĐEVIĆ gradbeništvo, trgovina, storitve
d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Podhoji hrib 6, 1314 ROB
Ustanovitelji: VIDOVIĆ GORAN, Steletova

ulica 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 4. 2. 1999;
ĐURĐEVIĆ VLADIMIR, Steletova ulica 6, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 4. 2. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45585
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08166 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/31736/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1399730
Firma: PANTER OM Storitve, proizvod-

nja in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jamova 70, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: OMERZU MILOŠ, Jamova 70,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.100.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 16. 3. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45586
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08167 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/31903/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1413902
Firma: ACOM ING. d.o.o. trgovina, stori-

tev, proizvodnja
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Tržaška 121, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.286.610,00 SIT
Ustanovitelji: ILIĆ BLAGICA, Tržaška cesta

121, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.186.610,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 4.
1999; ILIĆ ALEKSANDAR, Tržaška cesta 121,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.100.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 4. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45587
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08168 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/32021/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1319418
Firma: CAR KOZMETIK TRADE storitve-

no in trgovsko podjetje, d.o.o. Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljanska 71, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.150.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIHELČIČ LILI, Robova 24,

1230 DOMŽALE, VIR, vložek: 2.150.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 8. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45588

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08286 z dne 25. 5.
2001 pod št. vložka 1/19963/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5673976
Firma: SAVA GROSIST izvoz-uvoz, trgo-

vina, storitve, promet, d.o.o., Ljubljana, Do-
lenska c. 244

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dolenjska c. 244, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.505.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLOBASA JERNEJ, Zasavska

16, 8280 BRESTANICA KRŠKO, vložek:
1.505.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in

110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45589
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08358 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/14781/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5553202
Firma: S.K.L. CO. Proizvodnja, trgovina,

storitve, uvoz-izvoz d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Smrtnikova 4, 1117 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: KELBIČ DUŠAN, Kunaverjeva

ulica 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45590
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08359 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/15285/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5619769
Firma: BAN ELEKTRA Trgovina na debe-

lo in drobno d.o.o., Ljubljana, Flandrova 7
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Flandrova 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.588.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAN VEKOSLAVA, Flandrova

7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.588.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45591
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08360 z dne 30. 5.
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2001 pod št. vložka 1/14600/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5552036
Firma: SILI trgovina, storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Hafnerjeva 4/a, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.510.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAZAREVSKI STALJIN, Ha-

fnarjeva 4/a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.510.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45592
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08361 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/15309/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5570956
Firma: KROVSTVO MAKSIMOVIĆ IN PAR-

TNER Podjetje za storitve in trgovino, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Zvezda 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAKSIMOVIĆ MILAN, Zvezda

7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 20. 1. 1992; MA-
KSIMOVIĆ VIDA, Zvezda 7, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 21. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45593
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08362 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/16131/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5574005
Firma: MILS trgovina in gostinstvo,

d.o.o., Ljubljana, Kranerjeva 12
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kranerjeva 12, 1000 LJUBLJA-

NA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SAVIČ LJUBO, Kranerjeva 12,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 8. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45594

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08363 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/16270/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5589703
Firma: DINO gradbeništvo in trgovina,

d.o.o., Ljubljana, Podutiška 81
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Podutiška 81, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.801.836,00 SIT
Ustanovitelji: BAŠIĆ EDITA, Podutiška 81,

1000 LJUBLJANA, vložek: 900.917,95 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 7. 1997; BAŠIĆ AIDA,
Podutiška 81, 1000 LJUBLJANA, vložek:
900.917,95 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45595

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08364 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/13993/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5540267
Firma: GREAT BIG Trgovsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stoženska 18, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRILC BOŽIDAR, Ul. Alma Vi-

voda 13, 6330 PIRAN, vložek: 1.508.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-

tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45596

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08365 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/13705/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5525977
Firma: JOMA TRADE podjetje za trgovi-

no, posredovanje, zastopanje, prevoz-
no-transportno dejavnost, uvoz-izvoz, go-
stinstvo in turizem, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zaloška 40, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: DRNOVŠEK JOŠKO, Smrtni-

kova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.508.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45597
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08366 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/18927/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5633656
Firma: GRAF - BIT Grafika in računalniš-

tvo, d.o.o., Ljubljana, Kržišnikova 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kržišnikova 3, 1215 ŽMEDVODE
Osnovni kapital: 2.052.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLUT DANIJEL, Gradaška 8

a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.026.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; PUČKO
MARJANA, Kržišnikova 3, 1215 MEDVODE,
vložek: 1.026.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 31. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.
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Sr-45598

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08367 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/14562/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5637449
Firma: PRO & COM PESTOTNIK I.D. Pod-

jetje z mešanim blagom, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Herbersteinova 18, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 16.000,00 SIT
Ustanovitelji: PESTOTNIK FRANC, Herber-

steinova 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
23. 12. 1991; PAJNKIHAR IDA, Kamniška 46,
1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 28. 11. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45599
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08368 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/19134/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5652154
Firma: VELEPEC Trgovina, proizvodnja,

šport in rekreacija d.o.o. Beričevo 14A, Dol
pri Ljubljani

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Beričevo 14 A, 1262 DOL PRI
LJUBLJANI

Osnovni kapital: 2.437.998,00 SIT
Ustanovitelji: VELEPEC JURE, Beričevo 14

a, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
3.999,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 4. 1992; VELEPEC TONE, Beričevo 14 a,
1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
2.433.999,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45600
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08369 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/15532/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5652294
Firma: STUDIO ŠILC IN DRUGI Projekti-

ranje, inženiring in trgovina, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Mala vas 24, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: JANKOLE JAGIENKA, Fabia-

nijeva 45, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 27. 1. 1992;
ŠILC IGOR, Fabianijeva 45, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 27. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45601
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08370 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/15683/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5570930
Firma: Š.A.Š. d.o.o. Trgovsko podjetje na

veliko in malo in proizvodnja, Ljubljana, Kle-
če 36

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kleče 36, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠOLINC MARIJA, Kleče 36,

1113 LJUBLJANA, vložek: 900.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 10. 1991; AMBROŽ
NATAŠA, Kidričeva 13 a, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 597.334,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 10. 1991; ŠPILAR BOJAN, Trg svobode 32,
1420 TRBOVLJE, vložek: 2.666,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 7. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45602
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s skle-

pom Srg št. 2001/08371 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/18392/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regi-
stra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5607426
Firma: LOREMA Finančno računovodski

inženiring, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Glinškova pl. 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VOGRIČ MARJAN, Gača 1a,

1231 LJUBLJANA - ČRNUČE, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 5. 1992; REBEC LORELEY JELICA, Glin-
škova ploščad 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45603

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08372 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/17612/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5620708
Firma: MILLENIUM GROUP storitve, sve-

tovanje in organizacija, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Krimska 18, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: STRELEC MARK, Celovška

95, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 3. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45604
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08373 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/06265/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5620520
Firma: JANTRADE uvoz izvoz, zastopa-

nje, posredovanje, trgovina na debelo, tr-
govina na drobno, inžiniring, marketing…,
d.o.o., Ljubljana, Letališka 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Letališka 16, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.501.720,00 SIT
Ustanovitelji: TRBOVŠEK MELITA, Gašper-

šičeva 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.860,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 6. 1992; KRAGELJ BRIGITA, Celovška
143, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.860,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 6. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45605
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08374 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/17492/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5620678
Firma: BACKALDRIN d.o.o., podjetje za

trgovino, uvoz in izvoz, Šmartinska 130,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmartinska 130, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.504.560,00 SIT
Ustanovitelji: ŠIVIC NATAŠA, Derčeva 41,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.504.560,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45606
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08375 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/17858/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5621046
Firma: M CAR trgovina, zastopstva, ser-

vis, d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kratka pot 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: CAR MIJO, Ulica bratov Ko-

mel 64, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba

se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45607
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08376 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/18461/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5623529
Firma: DEJASAN podjetje za storitve,

proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Glinškova
ploščad 3, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glinškova ploščad 3, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽUŽEK ALOJZ, Glinškova plo-

ščad 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
754.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; ŽUŽEK SUZANA, Glinškova plo-
ščad 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
754.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45608
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08377 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/32397/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1447009
Firma: BELINA & CO. d.o.o., Čiščenje in

vzdrževanje prostorov
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Železna cesta 14, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: LEŠKI KOSIČ VIOLETA, Pu-

hova ulica 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 8.
1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45609

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08378 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/32016/00 vpisalo v

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

Matična številka: 1420798
Firma: BOSTON glasbena, filmska in vi-

deo dejavnost d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Topniška 23, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTRITOF ANDREJ, Einspie-

lerjeva 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 5.
1999; PAVLIN ALEŠ, Bizeljska cesta 10, 8250
BREŽICE, vložek: 1.050.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 19. 5. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45610
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08379 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/31765/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1380761
Firma: VIDOVIĆ STEFANOVIĆ & CO.

gradbeništvo, storitve, trgovina, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Fabianijeva ulica 33, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: STEFANOVIĆ DEJAN, Fabia-

nijeva ulica 33, 1000 LJUBLJANA, odg.s svo-
jim premož., vstop: 2. 2. 1999; VIDOVIĆ BO-
RO, Usorci br. 154, SANSKI MOST, odg.s svo-
jim premož., vstop: 2. 2. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45611

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08380 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/09422/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5428971
Firma: ALPE TRADE CO podjetje za trgo-

vino, gostinstvo, turizem in storitve d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: Pot v hribec 12, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.534.650,00 SIT
Ustanovitelji: ULAGA ZLATKO, Matke 6,

3312 PREBOLD, vložek: 767.325,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 6. 11. 1990; ULAGA BAR-
BARA, Zvezda 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
767.325,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45612

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s skle-
pom Srg št. 2001/08381 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/25396/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regi-
stra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5841445
Firma: SENSEI poučevanje borilnih ve-

ščin d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Funtkova 32, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.046.434,00 SIT
Ustanovitelji: PETRIČ DUŠANKA, Bratovže-

va ploščad 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.023.217,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 2.
1994; PETRIČ SREČO, Bratovževa ploščad
36, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.023.217,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45613
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08382 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/14916/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5574455
Firma: DAMOX trgovsko, posredniško in

storitveno podjetje d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zasavska cesta 38, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: CHRISTOFFELS GERRIT,

Kattedoorn 57, MH KAMPEN, NEDERLAND,
vložek: 1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 1. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi

prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45614

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08383 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/07687/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5393086
Firma: MAKKONI - ČERANIČ IN DRUŽA-

BNIK podjetje za uvoz, izvoz, trgovino, po-
sredništvo in zastopanje, d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Minke Bobnar 11, 1000
LJUBLJANA

Ustanovitelji: ČERANIČ KONI, Ulica Minke
Bobnar 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
10. 6. 1990; ČERANIČ MILENA, Glavarjeva
ul. 10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 21. 11.
1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45615
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08384 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/15583/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5575346
Firma: CODEX - NOVAK & VALH svetova-

nje, knjigovodstvo, računalništvo, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Celovška 145 A, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK IVICA, Ulica miru 13,

1000 LJUBLJANA, vložek: 10.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 14. 2. 1992;
VALH MARTA, Cesta v Mestni log 47, 1000
LJUBLJANA, vložek: 10.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 2. 2. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-

darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45616

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08385 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/15428/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5573955
Firma: T.O.P.S. trgovina, oddih, prehra-

na in stanovanja, d.o.o., Ljubljana, Vide Ja-
nežič 15

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vide Janežič 15, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: ĆORALIĆ HALID, Vide Jane-

žič 15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 754.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 2. 1991; ĆORA-
LIĆ ROBERT, Vide Janežič 15, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 754.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 22. 11. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45617
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08386 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/15523/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5571537
Firma: C.I.O.M. Trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o. Ljubljana, Šerkova 13
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šerkova 13, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.518.000,00 SIT
Ustanovitelji: VIDMAR SILVANA, Šerkova

13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.518.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45618
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08387 z dne 30. 5.
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2001 pod št. vložka 1/14783/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5553253
Firma: MAVSAR IN PEKLAJ Trgovsko

podjetje, d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Jakčeva 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 16.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAVSAR JANEZ, Jakčeva uli-

ca 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 23. 12. 1991;
PEKLAJ IRENCA, Gradišnikova ulica 2, 1353
BOROVNICA, vložek: 8.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 9. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45619
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s skle-

pom Srg št. 2001/08388 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/08133/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regi-
stra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5487544
Firma: MOPRO d.o.o. Podjetje za proiz-

vodnjo, trgovino in posredništvo, Dunajska
c. 203, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dunajska 203, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.504.000,00 SIT
Ustanovitelji: MOLAN MILAN, Prešernov trg

1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 752.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 5. 1990; HVASTI DU-
ŠAN, Glinškova ploščad 25, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 752.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 16. 8. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45620
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08389 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/15018/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5554322
Firma: PROTEXIM d.o.o., podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino, uvoz- izvoz in zastopa-
nje, Ljubljana, Šmartinska 199

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmartinska 199, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRAŠOVEC ANITA, Zaloška

c. 83, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45621

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08390 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/15168/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5553288
Firma: ALUS Podjetje za proizvodnjo, tr-

govino, storitvene dejavnosti in zastopanje
d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kotnikova 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.842.000,00 SIT
Ustanovitelji: KNEZ LJUBICA, Preglov trg

4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.842.000,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45622
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08392 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/15800/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5574765
Firma: DORA, MALETIČ & CO trgovina in

storitve d.n.o., Ljubljana, Petrovičeva 5
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Petrovičeva 5, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MALETIČ NADA, Petrovičeva

5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 9. 3. 1992; MA-
LETIČ IVAN, Petrovičeva 5, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 3. 11. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45623
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08393 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/08649/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5543339
Firma: ALFA CO. EXPORT-IMPORT pod-

jetje za uvoz-izvoz, trgovino, zastopanje in
svetovanje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Preglov trg 15, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.502.100,00 SIT
Ustanovitelji: KRUŠIČ MIHAEL, NA PEČI

22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.502.100,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45624
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08394 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/05551/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5543312
Firma: RONDEL podjetje za proizvodnjo

in trgovino, d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Sneberska 122, 1211 LJUBLJA-

NA-POLJE
Osnovni kapital: 1.549.464,00 SIT
Ustanovitelji: DELORENZO ROBERT, Be-

blerjev trg 8, 1211 LJUBLJANA-MOSTE, vlo-
žek: 1.549.464,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
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ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45625
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08395 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/14224/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5542723
Firma: ŠILE - ŠIŠIĆ IN DRUŽBENIK raču-

nalniški inženiring in trgovina, d.n.o., An-
žurjeva 12b, Ljubljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Anžurjeva 12b, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠIŠIĆ ZLATKO, Anžurjeva 12

b, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 27. 11. 1991;
ŠIŠIĆ SONJA, Anžurjeva 12 b, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 25. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45626
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08396 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/14131/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5545854
Firma: LINEA STRAUSS Storitveno, tr-

govsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Cer-
knica, Šercerjeva 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šercerjeva 6, 1380 CERKNICA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTRAUS BRANKO, Šercerje-

va 6, 1380 CERKNICA, vložek: 1.508.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45627
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08397 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/13632/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5542219
Firma: DESIREE - PEČNIK IN DRUGI tr-

govsko in posredniško podjetje, d.n.o. Ljub-
ljana, Aleševčeva 44 a

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Aleševčeva 44 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEČNIK KARMEN, Grablovi-

čeva 32, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop:
28. 10. 1991; SABINE JUVAN, Novo Polje c.
V/8, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož.,
vstop: 23. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45628
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08398 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/13535/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5526027
Firma: MACC - TRADE podjetje za trgovi-

no in storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stegne 27, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAČKOVIĆ MIRKO, Kaptol-

ska 22, ZAGREB, vložek: 1.508.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 5. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45629
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08399 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/13650/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5526973
Firma: IUVENTUS trgovsko podjetje,

Ljubljana, d.o.o. Vide Janežičeve 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vide Janežičeve 5, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.509.000,00 SIT

Ustanovitelji: KOŠARIĆ DRAGANA, Vide Ja-
nežičeve 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.509.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45630

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08400 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/16301/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5574994
Firma: KOMPAS SKIRO računalniški in

informacijski inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Teslova 30

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Teslova 30, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.158.640,00 SIT
Ustanovitelji: KOMPAS CONSULTING D.D.,

Dvoržakova ll a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.158.640,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45631
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08401 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/07471/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5741653
Firma: BRZIN-DEŽMAN & CO podjetje za

notranjo in zunanjo trgovino, d.n.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartov podhod 11/8, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: DEŽMAN BRZIN BREDA, Rja-

va cesta 31, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
5. 4. 1995; BRZIN SREČKO, Rjava cesta 31,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 5. 4. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
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110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45632
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08402 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/17714/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5834023
Firma: B & Z INŽENIRING d.o.o., Ljublja-

na
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kotnikova 22, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: WERNIG BOJAN, Kotnikova

22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45633
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08403 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/27867/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5936101
Firma: VAMOS JEZERNIK k.d., turistična

agencija, Ljubljana
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Dalmatinova 10, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: JEZERNIK BLAŽ, Metoda Mi-

kuža 18, 1000 LJUBLJANA, vložek: 9.990,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 4. 3. 1996;
DOLENŠEK JERNEJ, Nova cerkev 118, 3203
NOVA CERKEV, vložek: 10,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 4. 3. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45634

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s skle-
pom Srg št. 2001/08404 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/12363/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regi-
stra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5489784
Firma: BOUDY trgovsko, gostinsko, turi-

stično, distribucijsko, marketinško in usluž-
no podjetje, d.o.o. Ljubljana Brnčičeva 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Brnčičeva 13, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.663.715,40 SIT
Ustanovitelji: KAPEVSKI VLADIMIR, Ul. Bra-

tov Učakar 94, 1000 LJUBLJANA, vložek:
831.857,70 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 12. 1990; KAPEVSKI JOŽICA, Povšetova
ulica 91, 1000 LJUBLJANA, vložek:
831.857,70 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45635
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08405 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/12882/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5507588
Firma: OSTRIŽ proizvodno trgovsko pod-

jetje d.o.o. Škofljica
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Smrjene 124, 1291 ŠKOFLJICA
Osnovni kapital: 1.555.334,00 SIT
Ustanovitelji: MILANOVIĆ ALEKSANDER,

Zofke Kvedrove 16, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 777.667,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 6. 1991; MILANOVIĆ-BLATNIK RADMILA,
Marinkov trg 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
777.667,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45636
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08406 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/14494/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5554764
Firma: ŠEBENIK-APITAURUS družba za

predelavo kovin, livarstvo, strojno mehani-
ko in trgovino ter raziskovalno-razvojne sto-
ritve…. d.o.o., Ljubljana, Tržaška cesta 315

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržaška 315, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠEBENIK FRANC, Tržaška

315, 1000 LJUBLJANA, vložek: 769.080,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1991; BA-
BNIK ŠEBENIK BARBARA, Brezje pri Dobrovi
67, 1356 DOBROVA, vložek: 738.920,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 4. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45637
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08407 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/02807/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5368448
Firma: ELKA, Podjete za proizvodnjo, tr-

govino in storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prušnikova 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: VISINSKI MIRO, Zvezda 21,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45638

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08408 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25628/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5859271
Firma: GROS & CO. inženiring in storitve,

k.d., Ljubljana
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Grablovičeva 30, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 9.000,00 SIT
Ustanovitelji: GROS ANDREJA, Cesta vsta-

je 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 4. 5. 1994; ŠPO-
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LAR ANTON, Cilir-Metodov trg 12, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 3.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 4. 5. 1994; GROS HELENA, Letenice
10, 4204 GOLNIK, vložek: 3.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 4. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45639

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08419 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/05722/00 vpisalo v
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 od-
govornostjo

Sedež: Ljubljanska 6, 1295 IVANČNA
GORICA

Osnovni kapital: 2.867.960,00 SIT
Obrazložitev: Spremeni se obrazložitev skle-

pa o izbrisu, vpisan v sodni register s sklepom
Srg 4723/2001 z dne 11.05.2001 tako, da
se pravilno glasi: Ugovor zoper začetek po-
stopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45640
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08420 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/08470/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5818109
Firma: FOREX svetovalno, proizvodno, tr-

govsko, uvozno-izvozno in turistično pod-
jetje v zasebni lasti d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Krožna pot 14, Prelog, 1230
DOMŽALE

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Obrazložitev: Spremeni se obrazložitev skle-

pa o izbrisu, vpisan v sodni register s sklepom
Srg 4542/2001 z dne 10.05.2001 tako, da
se pravilno glasi: Ugovor zoper začetek po-
stopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.

Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45641
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08421 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/31240/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1328247
Firma: I & I, ZUPANČIČ gradbeništvo k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Sava 44, 1270 LITIJA
Obrazložitev: Spremeni se obrazložitev skle-

pa o izbrisu, vpisan v sodni register s sklepom
Srg 4664/2001 z dne 10.05.2001 tako, da
se pravilno glasi: Ugovor zoper začetek po-
stopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45642
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08422 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/27242/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5926483
Firma: SUSMAN podjetje za trgovino, go-

stinstvo in turizem, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Preserje, Rakitna 47, 1352 PRE-

SERJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Spremeni se obrazložitev skle-

pa o izbrisu vpisan v sodni register s sklepom
Srg 5146/2001 z dne 10.05.2001 tako, da
se pravilno glasi: Ugovor zoper začetek po-
stopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45643
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08423 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/22922/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5769515
Firma: ŠKRABA Trgovina, posredovanje,

proizvodnja, zastopstva in storitve Ljublja-
na d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jamova 50, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.504.795,00 SIT
Obrazložitev: Spremeni se obrazložitev skle-

pa o izbrisu, vpisan v sodni register s sklepom
Srg 5171/2001 z dne 10.05.2001 tako, da
se pravilno glasi: Ugovor zoper začetek po-
stopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot

neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45644
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08424 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/11897/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5493226
Firma: OPTA-VITA družba za proizvod-

njo, trženje in poslovne storitve, d.o.o.,
Buče

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrenska gorca 14, 3255 BUČE
Osnovni kapital: 1.656.966,00 SIT
Obrazložitev: Spremeni se obrazložitev skle-

pa o izbrisu, vpisan v sodni register s sklepom
Srg 5286/2001 z dne 10.05.2001 tako, da
se pravilno glasi: Ugovor zoper začetek po-
stopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45645
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08425 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/09574/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5666732
Firma: TRADE-SERVIS trgovina in storit-

ve, d.o.o., Tržaška c. 2 Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška c. 2, 1360 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Obrazložitev: Spremeni se obrazložitev skle-

pa o izbrisu, vpisan v sodni register s sklepom
Srg 4967/2001 z dne 10.05.2001 tako, da
se pravilno glasi: Ugovor zoper začetek po-
stopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45646
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08426 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/16491/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5613752
Firma: UNIGRAD gradbeno in trgovsko

podjetje d.o.o., Domžale
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šaranovičeva 2, 1230 DOMŽA-
LE VIR

Osnovni kapital: 1.680.000,00 SIT
Obrazložitev: Spremeni se obrazložitev skle-

pa o izbrisu, vpisan v sodni register s sklepom
Srg 4539/2001 z dne 10.05.2001 tako, da
se pravilno glasi: Ugovor zoper začetek po-
stopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45647

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08427 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/27297/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5909210
Firma: DULAR & ANNA gostinstvo in tr-

govina d.n.o., Ul. Gradnikove brigade 10,
Ljubljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Gradnikove brigade 10, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Obrazložitev: Spremeni se obrazložitev

sklepa o izbrisu, vpisan v sodni register s skle-
pom Srg 5287/2001 z dne 10.05.2001 ta-
ko, da se pravilno glasi: 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 go-
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 boodločalo višje sodi-
šče.

Sr-45648
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08428 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/23256/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5793289
Firma: MAŠI Podjetje za trgovino in sto-

ritve d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pot na Rakovo Jelšo 142, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Obrazložitev: Spremeni se obrazložitev skle-

pa o izbrisu, vpisan v sodni register s sklepom
Srg 5031/2001 z dne 10.05.2001 tako, da
se pravilno glasi: Ugovor zoper začetek po-
stopka izbrisa po uradni dolžnoti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.

Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45649
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08429 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/31130/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1319752
Firma: VRTITIS trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vrečarjeva ulica 16, 1291 LA-

VRICA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Obrazložitev: Spremeni se obrazložitev skle-

pa o izbrisu, vpisan v sodni register s sklepom
Srg 3971/2001 z dne 10.05.2001 tako, da
se pravilno glasi: Ugovor zoper začetek po-
stopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbri-
su - za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45650
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08430 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/04706/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5330084
Firma: EFEKT-PROTEKT trgovina in sto-

ritve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celovška 71 a, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOH JOŽE, Glinškova ploščad

16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.200.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1990; BREN-
KO IGOR, Kvedrova 28, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 300.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45651

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08431 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/05123/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5877059
Firma: SIRENA inženiring, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Glinškova ploščad 6, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: BESLIČ BOJAN, Glinškova

ploščad 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45652
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08432 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/07313/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5394066
Firma: PAR-3 trgovsko in storitveno pod-

jetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Parmova 41, 1113 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETEK FRANCI, VOJKOVA

77, 1113 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45653

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08433 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/08719/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5824320
Firma: KOREN, Podjetje za uvoz-izvoz,

trgovino, špedicijo, prevoz in avtomehanič-
no dejavnost, prevozno podjetje d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmartinska 64/a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOREN JOŽE, Rožičeva 1,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena



Stran 3148 / Št. 47 / 12. 6. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45654
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08434 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/08809/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5854075
Firma: KURENT IN DRUŽABNICA Podjet-

je za trgovino, gostinstvo in prevoz d.n.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kašeljska cesta 15, 1260 LJUB-
LJANA-POLJE

Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: KURENT BRANKO, Kašeljska

c. 15, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vložek:
2.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
20. 6. 1994; REMIC MARIJA, Nadgoriška
c. 55, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 15. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45655
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08435 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/08956/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5424984
Firma: GERBERA - OMERS Trgovska in

storitvena družba, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Janova 7, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: OMERS BARBIKA, Janova uli-

ca 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1994; OMERS
URŠKA, Janova ulica 7, 1000 LJUBLJANA,
odg.s svojim premož., vstop: 27. 2. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45656

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08436 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/09918/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5437776
Firma: DAGMA trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska 146, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.430.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRITISH OVERSEAS TRA-

DING COMPANY LIMITED, 13 David Mews,
Porter Street, LONDON, VELIKA BRITANIJA,
vložek: 2.430.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 14. 2. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45657
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08437 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/10164/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5459508
Firma: BS MARKET trgovina d.o.o. Ljub-

ljana, Vojkova cesta 71
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vojkova cesta 71, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTOJS MITJA, Bilečanska uli-

ca 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.140.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 1.
1996; LIBIČ IRSANA, Selanov trg 7, 1000
LJUBLJANA, vložek: 360.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 8. 1. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45658

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08438 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/10354/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5488729

Firma: ASTERISK d.o.o. Podjetje za elek-
troniko in računalništvo, Kranjčeva 8, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kranjčeva 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.513.920,00 SIT
Ustanovitelji: HOČEVAR BORIS, KRANJČE-

VA 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 756.960,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1990; HO-
ČEVAR PODLIPNIK MOJCA, Kranjčeva 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 756.960,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45659
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08439 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/11544/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5475805
Firma: SCART podjetje za storitve in tr-

ženje d.o.o., Kosovelova 9, 61000 Ljublja-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kosovelova 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: NIKOLIĆ SAŠO, Kosovelova

9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.502.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45660

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08440 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/15959/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5593786
Firma: BESENIČAR proizvodnja, trgovi-

na, storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rožna dolina cesta III 003, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.527.400,00 SIT
Ustanovitelji: BESENIČAR JANEZ, Rožna

dolina c. III 003, 1000 LJUBLJANA, vložek:
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1.527.400,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 5.
1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45661
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08441 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/16655/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5605245
Firma: DAMA CO inženiring, marketing,

trgovina, turizem, proiz- vodnja, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Parmova 53, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.557.445,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTIFTAR BARBARA, Martina

Krpana 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.557.445,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45662
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08442 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/16724/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5874963
Firma: KASTELIC, SETNIKAR, ZUPANČIĆ

pleskarske in druge obrtne storitve, d.n.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Hladilniška pot 3 C, 1260 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 24.000,00 SIT
Ustanovitelji: SETNIKAR MATJAŽ, Ogrinče-

va 30, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 25. 3. 1992;
KASTELIC MIROSLAV, Hladilniška pot 26 B,
1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 23. 1. 1995; ZU-
PANČIĆ JOSIP, Glinškova ploščad 20, 1000
LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 23. 1. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-

nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45663

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08443 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/16996/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5622280
Firma: HBI & CO. d.o.o., družba za trgovi-

no, Parmova 41, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.522.000,00 SIT
Ustanovitelji: HOENIGSMAN IVO, Kuratova

ul. 47, 4000 KRANJ, vložek: 1.522.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 9. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45664
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08444 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/17262/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5622859
Firma: TRIKOT trgovina, razvoj, inženi-

ring d.o.o. Hranilniška 8, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Hranilniška 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.501.001,00 SIT
Ustanovitelji: FERENC HRISTINA, Bilečan-

ska 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.500,50
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 3. 1992; BRO-
DNIK ANDREJ, Dolenjska cesta 34, 1000
LJUBLJANA, vložek: 750.500,50 SIT, ne od-
govarja, vstop: 23. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45665

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08445 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/17503/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5727251
Firma: M YACHTING charter, servis, tr-

govina, d.o.o., Jakšičeva 3, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jakšičeva 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 4.008.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRISTOVŠEK MIRAN, Brodar-

jev trg 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.008.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45666
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08446 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/18232/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5782201
Firma: AVTO CABRIO trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Izletniška 5, 1231 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: KATRAŠNIK DANIJEL, UL.

BRATOV BLANČ 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45667
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08447 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/19092/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5630061
Firma: ŠTEFANIČ IN DRUGI trgovina in

posredništvo, d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
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Sedež: Pavšičeva 4, 1240 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTEFANIČ SILVA, Pavšičeva

4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 29. 3. 1995; MA-
HNE KAROLINA, Ellerjeva 11, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 50.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 29. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45668
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08448 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/20021/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5696208
Firma: TRNOVA d.o.o., podjetje za proiz-

vodnjo, trgovino živilskih in neživilskih pro-
izvodov, marketing, storitve, gostinstvo, tu-
rizem…., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Devova 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.504.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEHMEDBEGOVIČ NEDRET,

Stranska vas 48, 8000 NOVO MESTO, vlo-
žek: 1.504.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45669
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08449 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/20211/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5648181
Firma: BAGON Trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trstenjakova 1A, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JANEŽIČ MILICA, Ljubljanska

110, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 6. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in

110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45670
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08450 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/20390/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5687349
Firma: ZEPOS ŠKERBEC IN PARTNERJI

Storitve d.n.o., Ljubljana, Bernekerjeva 35
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Bernekerjeva 35, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKERBEC MARJAN, Berne-

kerjeva ul. 40, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
2. 11. 1992; SAJEVIC VEKOSLAV, Linhartova
82, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož.,
vstop: 30. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45671
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08451 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/20499/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5689163
Firma: ELP - EURO - LOGISTIK - POOL

Mednarodna špedicija d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmartinska 130, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DIETRICH GUNTER, St. Vei-

terstr. 41, KLAGENFURT, vložek: 485.666,67
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; KUSS
GUNTER, Meister Friederich 29, VILLACH, vlo-
žek: 485.666,67 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; MALLE BRUNHILDE, Turkweg 8,
SPITTAL, vložek: 485.666,66 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 28. 9. 1992; PARTL JOSEF, Bis-
trica 41, ŠMIHEL, vložek: 43.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-

tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45672

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08452 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/20914/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5854296
Firma: PATASA d.o.o., trgovina, prodaja

na domu in uvoz-izvoz, Agrokombinatska
6A, 61260 Ljubljana Polje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Agrokombinatska 6A, 1260
LJUBLJANA POLJE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAVLOVIĆ LJUBIŠA, Agro-

kombinatska 6A, 1260 LJUBLJANA POLJE,
vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 1. 7. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45673
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08453 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/21132/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5700558
Firma: CONFETIS trgovsko podjetje,

d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmartinska 134a, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.671.662,90 SIT
Ustanovitelji: TRSTENJAK BOŠTJAN, Kve-

drova 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
835.831,45 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 1. 1993; KRPAN ANDREJ, Na peči 2, 1000
LJUBLJANA, vložek: 835.831,45 SIT, ne od-
govarja, vstop: 8. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 47 / 12. 6. 2001 / Stran 3151

Sr-45674

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08454 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/21367/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5700892
Firma: BEŽIGRAF storitve in trgovina,

d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska 105, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIKUŽ MARJETA, Dunajska

105, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 3.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45675
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08455 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/21562/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5717787
Firma: GOPREM podjetje za storitvene

dejavnosti, proizvodnjo in trgovino d.o.o,
Ljubljana, Željka Tonija 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Željka Tonija 17, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.501.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠPORAR FRANC, Cleveland-

ska 45, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.501.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45676
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08456 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/21763/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5727740
Firma: ZOM TRADEING podjetje za trgo-

vino in storitve, d.o.o. Ljubljana Ljubljana,
Zabretova 15/e

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zabretova 15/e, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZORKO MILAN, Zabretova

15/e, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45677

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08457 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/21797/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5548128
Firma: NEGRO IN DRUGI družba za tran-

sport in turizem d.n.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Einspielerjeva 5a, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 200.000,00 SIT
Ustanovitelji: NEGRO LJUBO, Simona Jen-

ka 13, 1230 DOMŽALE, vložek: 100.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 9. 9. 1991;
NEGRO MILICA, Einspielerjeva 5, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 100.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 28. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45678

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08458 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/21972/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5853729
Firma: ILORA proizvodnja in trgovina,

d.o.o., Komenda
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mlaka 27, 1218 KOMENDA
Osnovni kapital: 1.720.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAVNIKAR MARKO, Mlaka

27, 1218 KOMENDA, vložek: 1.720.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi

prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45679

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08459 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/22193/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5873916
Firma: LABORATORIJ podjetje za sveto-

vanje in medicino inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glavarjeva 13, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 5.704.313,00 SIT
Ustanovitelji: KORMAN FRANGEŠ MATIL-

DA, Bohinjčeva 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.704.313,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45680
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08460 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/22247/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5759013
Firma: SACOM družba za proizvodnjo,

notranjo in zunanjo trgovino ter poslovne
storitve d.o.o., Ljubljana, Kumrovška 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kumrovška 11, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.616.500,00 SIT
Ustanovitelji: ROBAVS ROBERT, Stožice

42 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.131.550,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 12. 1994; KONOVAL OLGA, Ulica Maja-
kovskogo 40/166, KIJEV, vložek: 484.950,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
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družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45681

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08461 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/22582/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5799201
Firma: PROPAGANDA 2000 Storitve in

trgovina, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Snebersko nabrežje 37, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.547.122,00 SIT
Ustanovitelji: DRLJAČA DEJAN, Snebersko

nabrežje 37, 1000 LJUBLJANA, vložek:
773.561,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1993; VOVKO META, Pot v dolino 11a,
1000 LJUBLJANA, vložek: 773.561,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45682
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08462 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/22849/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5752582
Firma: VERMICULIT podjetje za inženi-

ring in trgovino z minerali d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Petrovičeva 23, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRADBENI IN VZDRŽEVALNI

CENTER D.O.O. Ljubljana, Brnčičeva 31,
1000 LJUBLJANA, vložek: 450.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1995; ŠAVLI SLAV-
KO, Petrovičeva 23, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 600.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 7. 1995; MARKELJ FRANC, Horjulska ce-
sta 15, 1356 DOBROVA, vložek: 150.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6. 1996; RAJ-
GELJ PETER, Cesta 27. aprila 25, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 300.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 6. 6. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-

ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45683
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08463 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/23104/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5785618
Firma: ACTROS proizvodnja in trgovina

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Štepanjska cesta 6 A, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SVETEK ROK, Štepanjska ce-

sta 6 A, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 2.
1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45684
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08464 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/23121/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5760283
Firma: WEGA 53 Trgovina, gostinstvo in

storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dolsko 53, 1262 DOL PRI LJUB-

LJANI
Osnovni kapital: 2.119.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKARJA IRMA, Dolsko št. 53,

1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
2.119.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45685

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08465 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/23130/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5781213
Firma: MOTEKS KLANČNIK & CO. Moda,

tekstil, trgovina, d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Nove Fužine 43, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLANČNIK ANGELA, Ul. 1. ju-

nija 36A, 1420 TRBOVLJE, vložek: 50.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 10. 5. 1993;
KLANČNIK ROSANA, Ulica 1. junija 36A, 1420
TRBOVLJE, vložek: 50.000,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 31. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45686
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08466 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/23444/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5854202
Firma: REPTIL podjetje za trgovino in sto-

ritve, d.o.o., Ljubljana, Parmova 53
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Parmova 53, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.550.000,00 SIT
Ustanovitelji: JANKOVIĆ GORAN, Podgori-

ca pri Šmarju 19, 1290 GROSUPLJE, vložek:
1.550.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 6.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45687
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08467 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/23649/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5799538
Firma: PIROMI Podjetje za trgovino na

debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Sostrska cesta 3, 1261 LJUB-

LJANA - DOBRUNJE
Osnovni kapital: 1.600.152,50 SIT
Ustanovitelji: KREUTZ IVAN, Samobor, 29

novembra 2, ZAGREB, R HRVATSKA, vložek:
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800.076,25 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 5. 1993; KREUTZ ANDREJ, Gajeva 46, SA-
MOBOR, ZAGREB, R HRVATSKA, vložek:
800.076,25 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45688

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08468 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/23742/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5873258
Firma: TRGOVEC Proizvodnja, storitve,

trgovina, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stanežiče 38 b, 1210 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.545.600,00 SIT
Ustanovitelji: ZALETEL GOJMIR, Stanežiče

38 b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.545.600,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45689

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08469 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/23768/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5793459
Firma: SENSO trgovsko in proizvodnjo

podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bizjakova 10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.634.350,00 SIT
Ustanovitelji: LONČAR ZLATKO, Chengduj-

ska cesta 30, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.634.350,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 11. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-

tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45690

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08470 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/23857/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5833116
Firma: ILIRIA CARGO špedicija, tran-

sport, posredovanje in zastopanje v med-
narodnem in domačem prometu, d.o.o.,
Ljubljana, Parmova 41

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIKOLIČ EDO, Ilirska 22,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45691
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08471 z dne 29. 5.
2001 pod št. vložka 1/24010/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5809053
Firma: MAK PROMET trgovina in tran-

sport, d.o.o., Ljubljana, Avčinova 10
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Avčinova 10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.624.000,00 SIT
Ustanovitelji: LUBUNČIĆ JASMINA, Djure

Salaja 25, SARAJEVO BIH, vložek:
1.624.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45692

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08472 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/24212/00 vpisalo v

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

Matična številka: 5843090
Firma: ULTRA FIN storitveno podjetje,

d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vurnikova 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAZBINŠEK MAJDA, Trebinj-

ska 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 4. 1993; ZUPANČIČ NADA, Metoda Miku-
ža 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45693
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08473 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/24262/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5807301
Firma: A+3 agencija za svetovanje in tr-

govino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zadobrovška c. 29, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TESOVNIK BRANKO, Zado-

brovška c. 29, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45694
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08474 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/24324/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5809045
Firma: ALTING podjetje za inženiring,

projektiranje in trgovino d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Štihova 24, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.504.430,00 SIT
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Ustanovitelji: FAKIN BORIS, Darka Maruši-
ča 9, 6210 SEŽANA, vložek: 752.215,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 6. 1993; FAKIN JANA,
Brkinčeva 14, 6210 SEŽANA, vložek:
752.215,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45695
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08475 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/24645/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5824079
Firma: PISA Družba za storitve in trgovi-

no, d.o.o., Ljubljana, Kekčeva ul. 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kekčeva ul. 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.715.601,40 SIT
Ustanovitelji: PENCA ZLATKA, Kekčeva

ul. 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 514.680,40
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 12. 1994; SVE-
TEC ŠTEFAN, Kekčeva ul. 1, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.200.921,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 9. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45696
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08476 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/24653/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5810329
Firma: BAMBI trgovsko podjetje, d.o.o.,

Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rusjanov trg 2, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.206.363,00 SIT
Ustanovitelji: MESIĆ RUFADA, Rusjanov trg

2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.156.363,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 6. 1993; MESIĆ
RASIM, Rusjanov trg 2, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi

prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45697

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08477 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/24970/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5824605
Firma: DOLŽAN & CEVKA Podjetje za sto-

ritve in trgovino, d.n.o., Ljubljana, Omahno-
va 37

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Omahnova 37, 1000 LJUBLJA-
NA

Ustanovitelji: DOLŽAN SANDI, Trtnikova 27,
1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vs-
top: 10. 11. 1993; DOLŽAN URŠKA, Trtniko-
va 27, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 10. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45698
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08478 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25431/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5841542
Firma: ZD, marketing, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska 106, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.629.480,00 SIT
Ustanovitelji: FILIPOVIĆ SAVO, Emilija Ran-

dića 6, RIJEKA, vložek: 1.629.480,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45699

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08479 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25456/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5388473
Firma: REXA marketing d.o.o., Parmova

39, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Parmova 39, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOSEC GORAN, Sneberska

cesta 76, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 2.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45700
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08480 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25461/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5846919
Firma: WALTER GRUBER K.G., turistična

agencija d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vojkova 48, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JORDAN DRAGO, Hubadova

8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 300.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1994; REISEBUE-
RO WALTER GRUBER KG, Hans Resel Gasse
9, GRAZ, vložek: 1.200.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 20. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45701
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08481 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25483/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5847974
Firma: KATALOG družba za organizacijo

in izvajanje prodaje po pošti d.o.o., Ljublja-
na
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Slovenčeva 17, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVA KUVERTA, Slovenčeva

17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 5. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45702
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08482 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25530/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5841895
Firma: LANGUS & LANGUS storitve, go-

stinstvo in trgovina d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Kajuhova 28, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: LANGUS TOMAŽ, Kajuhova

28, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož.,
vstop: 10. 3. 1994; LANGUS ROMANA, Kaju-
hova 28, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 10. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45703
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08483 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25625/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5848474
Firma: PLESEC & CO. Svetovanje in sto-

ritve, d.n.o., Ljubljana, Dunajska 452
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Dunajska 452, 1000 LJUBLJA-

NA
Ustanovitelji: KRŽE BLANKA, Dunajska

452, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož.,
vstop: 11. 4. 1994; PLESEC BORIS, Dunaj-
ska 452, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 11. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in

110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45704
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08484 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25661/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5859760
Firma: BORDEJEVIČ & CO., trgovina,

marketing, uvoz-izvoz d.n.o. Ljubljana To-
mačevska 11 a

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomačevska 11 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 6.000,00 SIT
Ustanovitelji: BORDEJEVIČ BRANISLAV,

Tomačevska 11 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
7. 6. 1994; BORDEJEVIČ RADMILA, Toma-
čevska 11 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
7. 6. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45705
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08485 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25702/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5865867
Firma: ZOKO KOŠAK & PEZO, d.n.o., tr-

govina, export-import in storitve, Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Šišenska ul. 1, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOŠAK MIHAEL, Fabianijeva

23, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 5. 10. 1994; PE-
ZO MIROSLAV, Celovška 174, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 2.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 5. 10. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za

družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45706

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s skle-
pom Srg št. 2001/08486 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/25713/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regi-
stra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5860652
Firma: SRBU & CO. PAN-PAN, trgovina,

marketing, izvoz-uvoz d.n.o., Hranilniška 8,
Ljubljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Hranilniška 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: SRBU DŽENIFER, Celovška

cesta 128, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
26. 7. 1994; SRBU ALEKSANDRA, Celovška
cesta 128, 1000 LJUBLJNA, vložek: 2.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 26. 7. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45707
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08487 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25781/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5866057
Firma: TALAVANIĆ & CO. družba za uvoz,

izvoz, proizvodnjo in storitve, d.n.o., Ljub-
ljana, Beblerjev trg 12

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Beblerjev trg 12, 1000 LJUBLJA-
NA

Ustanovitelji: TALAVANIĆ IVAN, Beblerjev
trg 12, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 1. 8. 1994; TALAVANIĆ MIRA,
Brače Bačić 26, RIJEKA, HRVAŠKA, odg.s
svojim premož., vstop: 1. 8. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45708
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08488 z dne 30. 5.
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2001 pod št. vložka 1/25789/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5859689
Firma: POVŠE & SINOVI, podjetje za sto-

ritve in trgovino, d.n.o., Ljubljana, Novo Po-
lje, Cesta XVI/1

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Novo Polje, cesta XVI/1, 1260
LJUBLJANA

Ustanovitelji: POVŠE PETER, Novo Polje,
Cesta XVI/1, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim
premož., vstop: 24. 5. 1994; POVŠE PAVEL,
Novo Polje, Cesta XVI/1, 1000 LJUBLJANA,
odg.s svojim premož., vstop: 24. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45709
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08489 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25869/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5872332
Firma: GRABNAR VINCENC IN FRANCI

Podjetje za trgovino in posredništvo, d.n.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Brnčičeva 13, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: GRABNAR VINCENC, Ul. tal-

cev 7, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 2. 11. 1994; GRABNAR FRAN-
CI, Ul. talcev 7, 1000 LJUBLJANA, odg.s svo-
jim premož., vstop: 2. 11. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45710

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08490 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25897/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5872391
Firma: GLOBAL IMMIGRATION SERVI-

CES (N.Z.) d.o.o., poslovne storitve, Ljub-
ljana, Šmartinska 130

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmartinska 130, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GLOBAL IMMIGRATION SER-

VICES (N.Z.) LTD., Newmarket 10-14 New
North Road, NOVA NOVA ZELANDIJA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 10.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45711
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08491 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25901/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5866430
Firma: EF trgovina in storitve d.o.o., ljub-

ljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gerbičeva 101, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.838,00 SIT
Ustanovitelji: HABOTA EMIR, Podgaj 5, SA-

RAJEVO, vložek: 750.419,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 19. 10. 1994; LIPOVAČA FUAD,
Trampina 2, SARAJEVO, vložek: 750.419,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 10. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45712
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08492 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25922/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5860857
Firma: RASTODER ŠKRIJELJ IN OSTALI

Gostinstvo in trgovina, d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta 24. junija 66, 1231 LJUB-

LJANA ČRNUČE
Ustanovitelji: RASTODER SINAN, C. 24. ju-

nija 66, 1231 LJUBLJANA ČRNUČE, odg.s
svojim premož., vstop: 14. 7. 1994; RASTO-
DER REFIK, Cesta II. Grupe odredov 16, 1000
LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop:
28. 4. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45713
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08493 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25929/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5878691
Firma: ŽARGI E.M. IN OSTALI Storitve in

trgovina, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Zvezda 14, 1210 LJUBLJA-

NA-ŠENTVID
Ustanovitelji: ŽARGI EDVARD, Zvezda 14,

1210 LJUBLJANA-ŠENTVID, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 7. 12. 1994; ŽARGI MIRJANA,
Zvezda 14, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID, odg.s
svojim premož., vstop: 7. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45714
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08494 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25932/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5860342
Firma: SWAMPY STROKE d.o.o. šport in

trgovina
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gortanova 21, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.635.000,00 SIT
Ustanovitelji: NTD KAJUH SLOVAN, Gorta-

nova 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.635.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
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ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45715
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08495 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25955/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5443199
Firma: C.A.D. trgovina in posredovanje,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Na gmajni 11, 1210 ŠENTVID

PRI LJUBLJANI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: CERGOL AVRELIJ, Bevkova

19, 6280 ANKARAN, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45716
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08496 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25979/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5879574
Firma: CLUB VIDEOTEX, SUBOTIĆ IN VA-

LENČIČ Informacijski sistemi, založništvo
in marketing, d.n.o., 61116 Ljubljana, Du-
najska 21

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 21, 1116 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: SUBOTIĆ SANDRA, Pivška uli-

ca 3, 6230 POSTOJNA, vložek: 5.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 20. 12. 1994;
VALENČIČ BORIS, Miklavčeva ulica 30, 1000
LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 20. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45717
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08497 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26001/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5879132
Firma: KORDIŠ IN DRUŽBENIK storitve-

no podjetje, d.n.o., Ljubljana, Matjaževa 13
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Matjaževa 13, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KORDIŠ ROMANA, GOSPO-

SVETSKA 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
15. 12. 1994; BLAŽEVIĆ ABDULAH, KOZA-
RAC, PRIJEDOR, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 15. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45718
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s skle-

pom Srg št. 2001/08498 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/26057/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regi-
stra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5433584
Firma: TURBO EXIN trgovsko podjetje

Ljubljana d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nove Fužine 33, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 14.792.517,00 SIT
Ustanovitelji: BELUL REDJEPI, PREGLOV

TRG 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
14.791.517,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 5. 1994; BAFĆARI ZEĆIRJAH, IG 219-b,
1292 IG, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 30. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45719
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08499 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5885990
Firma: GRAČNER & CO. d.n.o., podjetje

za prevozništvo in rent-a-car
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Katreževa pot 7, 1000 LJUBLJA-

NA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRAČNER ROBERT, KATRE-

ŽEVA POT 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
10. 1. 1995; GRAČNER GREGOR, KATRE-
ŽEVA POT 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
10. 1. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45720
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08500 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26065/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5847613
Firma: MEŠINOVIĆ IN OSTALI Podjetje

za notranjo in zunanjo trgovino, d.n.o., Ljub-
ljana, Rusjanov trg 3

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Rusjanov trg 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEŠINOVIĆ IVKA, RUSJA-

NOV TRG 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
24. 3. 1994; MEŠINOVIĆ JASMINKO, RU-
SJANOV TRG 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
24. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45721
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08501 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26159/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5893526
Firma: OMIKRON REŽEK trgovina, mar-

keting in storitve, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Ob pošti 6, 1291 ŠKOFLJICA
Ustanovitelji: REŽEK DEJAN, OB POŠTI 6,

1291 ŠKOFLJICA, odg.s svojim premož., vs-
top: 3. 2. 1995; EFERL SIMONA, BEVKOVA
ULICA 5, 1290 GROSUPLJE, ne odgovarja,
vstop: 3. 2. 1995.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45722
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08502 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26171/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5866308
Firma: SEKULA & CO. d.n.o., podjetje za

prevozništvo in taxi
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Dolenjska c. 19, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEKULA DARKO, Dolenjska

c. 19, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 12. 10.
1994; KOGELNIK SABINA, Dolenjska c. 19,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 31. 12. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45723
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08503 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26179/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5895332
Firma: YORDI - LOKOVŠEK IN DRUŽBE-

NIK trgovina, posredništvo, d.n.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Dunajska cesta 156, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOKOVŠEK FRANC, CELOV-

ŠKA CESTA 85, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
15. 1. 1995; LOKOVŠEK DANICA, CELOV-
ŠKA CESTA 85, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
15. 1. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-

stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45724
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08504 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26218/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5896088
Firma: ADS GOURMET družba za zasto-

panje in trgovino d.o.o., Ljubljana, Viška
c. 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Viška cesta 18, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRČAR SLAVKO, Slovenska

c. 9 b, 1000 LJUBLJANA, vložek: 375.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 3. 1995; HRI-
BAR ALJOŠA, Viška c. 49 b, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 375.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 10. 3. 1995; ŽEKŠ DARKO, Kajuhovo
naselje 45, 1330 KOČEVJE, vložek:
375.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 3.
1995; JADRIČ BRANIMIR, Zadobrovška c. 96,
1260 LJUBLJANA-POLJE, vložek:
375.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 3.
1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45725
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08505 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26226/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5898790
Firma: BOSNIĆ EMEDEM IN OSTALI Go-

stinstvo, trgovina, storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Petrovićeva ulica 7, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: BOSNIĆ ENĐVAD, Petroviće-

va ulica 7, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim
premož., vstop: 10. 4. 1995; BOSNIĆ MIN-
KA, Petrovićeva ulica 7, 1000 LJUBLJANA,
odg.s svojim premož., vstop: 10. 4. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-

darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45726

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08506 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26236/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5895251
Firma: ZUPANČIČ MARKO & CO. Fotoko-

piranje, storitve, trgovina, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Brodarjev trg 6, 1110 LJUBLJA-

NA
Ustanovitelji: PAVIĆ STANKO, Brodarjev trg

6, 1110 LJUBLJANA, odg.s svojim premož.,
vstop: 4. 3. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45727
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08507 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26263/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5895260
Firma: M & N COMPANY BULETINAC ex-

port-import in zastopstva k.d., Ljublja-
na-Medvode, Preška 026

Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Preška 26, 1215 LJUBLJA-

NA-MEDVODE
Osnovni kapital: 6.000,00 SIT
Ustanovitelji: BULETINAC MILKA, Preška

26, 1215 LJUBLJANA-MEDVODE, vložek:
3.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
20. 2. 1995; BULETINAC NENAD, Kamniška
10, 1234 MENGEŠ, vložek: 3.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 20. 2. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45728

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08508 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26286/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5895928
Firma: ADRIATIC TM d.o.o., Agencija za

zastopanje in posredovanje Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Fabianijeva 15, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.550.000,00 SIT
Ustanovitelji: TROJANOVIČ MILAN, Fabia-

nijeva 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.550.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 10.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45729
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08509 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26326/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5902851
Firma: ICB ČERNE IN OSTALI storitve,

trgovina in gostinstvo, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Orle 7, 1291 ŠKOFLJICA
Ustanovitelji: ČERNE SIMON, ORLE 7,

1291 ŠKOFLJICA, odg.s svojim premož., vs-
top: 8. 5. 1995; ČERNE PETER, ORLE 7,
1291 ŠKOFLJICA, odg.s svojim premož., vs-
top: 8. 5. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45730
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08510 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/23181/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5790999
Firma: JERANT IN JERANT d.n.o. Trgov-

sko podjetje, Šmartinska 211, Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Šmartinska 211, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 391.210,00 SIT
Ustanovitelji: JERANT IRENA, Šmartinska

211, 1000 LJUBLJANA, vložek: 195.605,00

SIT, odg.s svojim premož., vstop: 15. 4. 1993;
JERANT VLADIMIR, Šmartinska 211, 1000
LJUBLJANA, vložek: 195.605,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 15. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45731

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s skle-
pom Srg št. 2001/08511 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/24267/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regi-
stra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5781728
Firma: SCHLEINZER d.o.o., Trgovska

družba, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SCHLEINZER G.M.B.H.,

Kernstockgasse 16, GRAZ, AVSTRIJA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45732
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s skle-

pom Srg št. 2001/08512 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/24675/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regi-
stra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5799708
Firma: MLADES d.o.o., podjetje za trgo-

vino, proizvodnjo in storitve d.o.o. Ljublja-
na, Metoda Mikuža 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Metoda Mikuža 16, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.810.200,00 SIT
Ustanovitelji: MLADENOVIČ BRATISLAV,

Metoda Mikuža 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.810.200,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-

darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45733

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s skle-
pom Srg št. 2001/08513 z dne 30. 5. 2001
pod št. vložka 1/24687/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regi-
stra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5800439
Firma: PUCELJ & VREČAR IN DRUŽBENI-

KI, družba za varovanje oseb in premože-
nja, d.n.o., Janče 10, Ljubljana - Polje

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Janče 10, 1260 LJUBLJANA -
POLJE

Ustanovitelji: PUCELJ JOŽE, Janče 10,
1260 LJUBLJANA-POLJE, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 29. 8. 1993; VREČAR PAVEL,
Reber 4, 1291 ŠKOFLJICA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 29. 8. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45734
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08514 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/24739/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5816246
Firma: BABNIK & KRANJEC, Avtomeha-

nika, d.n.o., Ljubljana, Cesta na Kope 7
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta na Kope 7, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: BABNIK MILAN, Cesta na Ko-

pe 7, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 6. 10. 1993; KRANJEC LILIJA-
NA, Cesta na Kope 7, 1000 LJUBLJANA,
odg.s svojim premož., vstop: 6. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45735

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08515 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/24748/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5816742
Firma: KONCILJA & CO., Storitve, d.n.o.,

Ljubljana, Polanškova 21
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Polanškova 21, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KONCILJA NATAŠA, Polan-

škova 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
14. 9. 1993; KONCILJA ANTON, Polanškova
21, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 14. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45736
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08516 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/24770/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5816955
Firma: ALBION OBERČ Trgovsko in go-

stinsko podjetje d.n.o. Ljubljana-Polje
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Novo Polje cesta XXI/11 a, 1260

LJUBLJANA POLJE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: OBERČ NUŠKA, Novo Polje

C. XXI/11a, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vložek:
50.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
28. 6. 1993; OBERČ MANCA, Novo Polje c.
XXI/11 a, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vložek:
50.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
17. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45737
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08517 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/24820/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5817439
Firma: COMMPETROL d.o.o. Ljubljana,

podjetje za trgovino in proizvodnjo

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zaloška 54, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.560.316,00 SIT
Ustanovitelji: COMMPETROL LTD, Limas-

sol, CYPRUS, vložek: 1.560.316,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 15. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45738
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08518 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/24883/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5854245
Firma: SREBOT IN ČLANI d.n.o. Proiz-

vodnja, trgovina in storitve Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Škofjeloška cesta 11, 1215

MEDVODE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SREBOT JADRANKA (eko-

nomski tehnik), Škofjeloška c. 11, 1215 LJUB-
LJANA MEDVODE, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 20. 10. 1993;
SREBOT BORUT (oblikovalec), Škofjeloška
c. 11, 1215 LJUBLJANA MEDVODE, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
20. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45739
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08519 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/24910/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5832802
Firma: BORD, gradbeništvo, d.o.o., Ljub-

ljana, Koseskega 13
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koseskega 13, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OSMAN BAJRIČ, Koseskega

13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45740
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08520 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/24921/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5817188
Firma: BABIĆ IN OSTALI Prevozništvo in

trgovina d.n.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ulica Majke Jugović 4, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: BABIČ ENES (VOZNIK) zača-

sno Ul. Majke Jugovič 4, Ljubljana, Stranjani
51, ZENICA, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 17. 11. 1993; BABIČ BE-
NJAMIN (ELEKTROMEHANIK) začasno Ul.
Majke Jugovič 4 LJUBLJANA, Stranjani 51, ZE-
NICA, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 17. 11. 1993; BABIČ MEHMED
(GRADBENI TEHNIK) začasno: Ul. Majke Ju-
govič 4, LJUBLJANA, Stranjani 51, ZENICA,
vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 17. 11. 1993; BABIČ IZET (KLJUČAV-
NIČAR) Začasno: Ul. Majke Jugovič 4 LJUB-
LJANA, Stranjani 51, ZENICA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
17. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45741
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08521 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/24943/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5833027
Firma: STEKLASA & CO Podjetje za trgo-

vino in storitve, d.n.o., Ljubljana, Dunajska
189

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 189, 1000 LJUBLJA-
NA

Ustanovitelji: STEKLASA NATAŠA (ekonom-
ski tehnik), Beblerjev trg 6, 1000 LJUBLJANA,
odg.s svojim premož., vstop: 17. 11. 1993;
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JEROM IVAN (svobodni umetnik), BEBLERJEV
TRG 6, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 17. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45742

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08522 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/24971/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5833965
Firma: ŠEKIĆ & CO., gradbeništvo, expo-

rt-import, d.n.o., Ljubljana, Neubergerjeva
24

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Neuberberjeva 24, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: SEKIČ SAJID, DONJI BILJANI
37, KLJUČ, odg.s svojim premož., vstop:
12. 11. 1993; ČUDIČ DIJANA, NEUBERGER-
JEVA 24, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 12. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45743
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08523 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25014/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5833418
Firma: BERTONCELJ & CO., Proizvodnja,

trgovina in storitve, d.n.o., Ljubljana, Do-
lenjska cesta 55

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska cesta 55, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: BERTONCELJ ŠTEFAN (orga-
nizator dela), Selca 52, 4227 SELCA, odg.s
svojim premož., vstop: 9. 12. 1993; BERTON-
CELJ ALENKA (gimnazijski maturant), Selca 52,
4227 SELCA, odg.s svojim premož., vstop:
9. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena

gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45744
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08524 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25081/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5833817
Firma: BLAGOJEVIĆ IN OSTALI Storitve,

trgovina d.n.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Šarhova ulica 26, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BLAGOJEVIĆ NEVENKA (pro-

dajalka), Šarhova ulica 26, LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 17. 12. 1993; SIMEUNOVIĆ NADA (ste-
nodaktilograf), Goriška ul. 63, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 17. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45745
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08525 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25124/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5825679
Firma: KOMGAR Export Import d.o.o.

Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Linhartova 13, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OMICO TRADE, EXPORT IM-

PORT D.O.O. NJIVICE, Gromačine 36, NJIVI-
CE, vložek: 975.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 15. 7. 1993; GARTNER JANČE, Gori-
čica pri Ihanu 29, DOMŽALE, vložek:
525.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske

družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45746
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08526 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25145/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5832543
Firma: FILIPOVIĆ k.d., notranja in zuna-

nja trgovina in storitve, Ljubljana
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Cesta v mestni log 1, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 7.300,00 SIT
Ustanovitelji: FILIPOVIĆ MIODRAG, Kneza

Borne 002, OSIJEK, vložek: 3.650,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 24. 11. 1993;
BANJA TOMISLAV, Umaška 011, OSIJEK, vlo-
žek: 3.650,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45747
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08527 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25167/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5833639
Firma: STUPAR k.d., proizvodnja, trgovi-

na, storitve, Ljubljana
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Obrije 23, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 6.000,00 SIT
Ustanovitelji: STUPAR SLAVKO, Cesta v

Šmartno 35 E, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
7. 12. 1993; STUPAR VERICA, Cesta v Šmar-
tno 35 E, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45748
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08528 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25196/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
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sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5833825
Firma: I BIBER k.d. storitve, trgovina, pro-

izvodnja in gostinstvo Ljubljana
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Dunajska cesta 173, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BIBER IVAN policist, Dunaj-

ska cesta 173, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
10. 1. 1994; MIHELJ ZDRAVKO varnostni in-
ženir, Tugomerjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45749
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08529 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25197/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5833973
Firma: JANEŽIČ & CO., podjetje za proiz-

vodnjo in trgovino, d.n.o. Ljubljana, Lunač-
kova 5

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Lunačkova 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: JANEŽIČ PETER avtomehanik,

Lunačkova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
21. 1. 1994; JANEŽIČ MARTINA modni obli-
kovalec, Lunačkova 5, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 21. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45750
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08530 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25203/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5839297
Firma: EURODEKOR, gradbeno storitve-

no podjetje Ljubljana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamniška 25, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAŠIČ ENVER, H. Vikala bb,

SREBRENIK, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45751
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08531 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25249/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5833540
Firma: MEGLIČ, podjetje za trgovino in

storitve, k.d., Ljubljana, Čufarjeva 15
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Čufarjeva 15, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEGLIČ MATJAŽ gim. matu-

rant, Župančičeva 22, 1230 DOB PRI DOM-
ŽALAH, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 11. 1. 1994; MEGLIČ GRE-
GOR elektrotehnik, Čufarjeva 15, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 11. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45752
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08532 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25258/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5839084
Firma: MAGAZIN RUS - ŠINKOVEC, trgo-

vina proizvodnja in zastopstvo, d.n.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 85, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: RUS ANA MARIJA, Dunajska

c. 17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 10. 1. 1994;
ŠINKOVEC FUNDUK JELKA, Resljeva 38,
1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45753
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08533 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25384/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5853303
Firma: TOPČAGIĆ IN OSTALI Trgovsko

podjetje d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Raičeva ul. 41 a, 1000 LJUBLJA-

NA
Ustanovitelji: TOPAČAGIĆ REFIK, Raičeva

ul 41 a, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 21. 3. 1994; ŽIVANOVIĆ NADA,
Tarevačka 84, MODRIČA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 21. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45754

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08534 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26354/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5902916
Firma: SHANGHAI družba za trgovino,

gostinstvo, proizvodnjo in storitvene dejav-
nosti, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stari trg 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OCEPEK STANKA, Reboljeva

15, 1115 LJUBLJANA, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 5. 1995; LUO
TIANEN, Stari trg 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 5.
1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
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darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45755

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08535 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26420/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5903246
Firma: M-COMTIS inženiring, informati-

ka in telekomunikacije, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska 156, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.504.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARKOTA ŽELJKO, Dobriše

Cesarića 43, ZAGREB, vložek: 1.504.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 5. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45756
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08536 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26466/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5859441
Firma: MILKOVIČ & CO. trženje, k.d.,

Ljubljana
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Šmartinska 130, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: MILKOVIČ JOŽE, Šarhova 16,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 30. 5. 1994; MIL-
KOVIČ IDA, Šarhova 16, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45757

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08537 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26481/00 vpisalo v

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

Matična številka: 5908337
Firma: MEDIALINE ekonomska propa-

ganda in marketing, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica pregnancev 13, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZEVNIK ALEŠ, Velike Lašče

108 A, 1315 VELIKE LAŠČE, vložek:
375.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 5.
1995; ŠEGEDIN ZEVNIK KATRCA, Dolenjska
cesta 55, 1000 LJUBLJANA, vložek:
375.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 5.
1995; BRGLEZ SEBASTJAN, Podmilščakova
60, 1000 LJUBLJANA, vložek: 375.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 5. 1995; BR-
GLEZ IRENA, Podmilščakova 60, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 375.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 29. 5. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45758
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08538 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26498/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5903785
Firma: IM-EX-LINE podjetje za trgovino,

zastopanje, inženiring in proizvodnjo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KODA PS INŽENIRING d.o.o.,

Ljubljana, Vrhovci cesta XVII/38, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 28. 9. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45759
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08539 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26507/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5903360

Firma: SATURN CERAR trgovina in sto-
ritve, k.d., Ljubljana

Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Pot k sejmišču 30, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: CERAR ROMANA, Vrhpolje

20, 1251 MORAVČE, vložek: 9.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 12. 5. 1995;
OREHOVEC ALENKA, Tesovnikova ulica 98,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 12. 5. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45760
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08540 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26515/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5908817
Firma: GRAF OMEGA d.o.o., storitve in

trgovina
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vodnikova 35, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.750.000,00 SIT
Ustanovitelji: ILIĆ MIRJANA, Karadjordeva

24, SIKOLE, vložek: 875.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 5. 5. 1998; ILIĆ ŽIVORAD, Ka-
radjordeva 24, SIKOLE, vložek: 875.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 5. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45761
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08541 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26518/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5903556
Firma: ORBISON podjetje za gostinske

in turistične storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stegne 27, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: FERK FRANE, KOZJAK 15,

2215 CERŠAK, vložek: 1.502.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1995.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45762
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08542 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26577/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5911192
Firma: GOBEC & CO podjetje za trgovino

in storitve, d.n.o. Kotnikova 5, Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Kotnikova 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOBEC GORAZD, Betnavska

c. 85/A, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 12. 7. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45763
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08543 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26598/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5884888
Firma: ELEKTRIK - KOŠIR IN DRUŽBE-

NIK servisne storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Dragomer, Mirna pot 12, 1351

BREZOVICA
Ustanovitelji: KOŠIR ANTON, Dragomer,

Mirna pot 12, 1351 BREZOVICA, odg.s svojim
premož., vstop: 27. 12. 1994; KOŠIR CVET-
KA, Dragomer, Mirna pot 12, 1351 BREZOVI-
CA, odg.s svojim premož., vstop: 27. 12.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske

družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45764
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08544 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26621/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5911150
Firma: ART DECO TRČEK & CO. poslova-

nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi, d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 156, 1000 LJUBLJA-
NA

Ustanovitelji: TRČEK JURIJ, Žorgova 73,
1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vs-
top: 29. 6. 1995; ZAVRŠNIK TANJA, Žorgova
73, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož.,
vstop: 29. 6. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45765
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08545 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26630/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5912679
Firma: UCS - UNICOM CABLING SYSTE-

MS družba za izvajanje gradbeno - instala-
cijskih del in kabelskih sistemov, d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Letališka 33, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: UNICOM INŽENIRING, PRO-

IZVODNJA, STORITVE, SERVIS za program-
sko in strojno računalniško opremo in računal-
niških komunikacij, d.o.o., Ljubljana, Letališka
33, 1000 LJUBLJANA, vložek: 600.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 8. 1995; ARH
JOŽEF, Pot na Fužine 3, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 450.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 12. 1997; VIDMAR JANEZ, Ulica bratov
Učakar 138, 1000 LJUBLJANA, vložek:
450.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 12.
1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-

ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45766
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08546 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26640/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5911320
Firma: INTERGRADNJA Podjetje za grad-

beništvo, d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kamniška 32, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: NAHIČ DŽEMAL, Lubarda

379, BOSANSKA KRUPA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 7.
1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45767
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08547 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26713/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5909180
Firma: MI - RA ŠPED transport in špedici-

ja, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica Koroškega bataljona 9,

1231 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIKANOVIĆ RATKO, Ulica Ko-

roškega bataljona 9, 1231 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 5. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45768
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08548 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26723/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5898927
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Firma: TOMPLAK & CO podjetje za storit-
ve, d.n.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodmatska 19, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: TOMPLAK PETRA, Vodmatska

19, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 23. 3. 1995;
TOMPLAK ANTON, Vodmatska 19, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 23. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45769
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08549 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26724/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5898803
Firma: AGATIČ & BULETINAC svetova-

nje, zastopanje in posredovanje, d.n.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Črtomirjeva 24, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 6.000,00 SIT
Ustanovitelji: AGATIČ RADMILA, Kidričevo

naselje 18, 6230 POSTOJNA, vložek:
3.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
7. 3. 1995; BULETINAC PREDRAG, Črtomir-
jeva 24, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 7. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45770
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08550 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26753/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5913454
Firma: GRADUS družba za promet z ne-

premičninami in zaključna dela v gradbe-
ništvu, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Masarykova 14, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.825.006,00 SIT
Ustanovitelji: VOVK JURIJ, Vojkova cesta

77, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.825.006,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 8. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45771
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08551 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26794/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5913497
Firma: TERUS podjetje za trgovino in za-

stopanje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: POGAČAR TADEJ, Gorenja

vas 42, Reteče, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 1.
1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45772
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08552 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26978/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5918286
Firma: MILENKOVIČ SAM & CO. družba

za trgovino in storitve, d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubeljska 20, 1107 LJUBLJA-

NA
Ustanovitelji: MILENKOVIČ SAŠO, Ljubelj-

ska 20, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 3. 9. 1995; BEHRIČ RUSMIRA,
Andreaševa ulica 14, 1000 LJUBLJANA, odg.s
svojim premož., vstop: 3. 9. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-

stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45773
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08553 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/27065/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5923875
Firma: OTC - OVERSEAS TRADING COM-

PANY trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jakčeva ulica 14, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAHADER FAQIR, Boqa Swa-

bi, OQA BOQA SWABI, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 11. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45774
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08554 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/27125/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5926211
Firma: VEOS - PROM trgovina in storitve,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OSTOJIĆ VESELKO, Rasinj-

ska 12, ZAGREB, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 4. 12. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45775
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08555 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/27237/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz



Stran 3166 / Št. 47 / 12. 6. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5924197
Firma: MARHAN trgovina in storitve,

d.o.o., Vodice, Utik 65
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Utik 65, 1217 VODICE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: NAHTIGAL MARJAN, Utik 65,

1217 VODICE, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 8. 11. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45776
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08556 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/27340/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5924090
Firma: PRIMOŽ KOSTANJŠEK IN OSTA-

LI Storitve in trgovina, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Mucherjeva ulica 9, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 3.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOSTANJŠEK PRIMOŽ, Pu-

hova ulica 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
3. 11. 1995; KOSTANJŠEK MOJCA, Glinško-
va ploščad 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
3. 11. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45777
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08557 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/27348/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5931681
Firma: TROPICAL sadje zelenjava, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Resljeva 22, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.581.000,00 SIT
Ustanovitelji: AMETAJ ISMET, Remškarjeva

cesta 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:

1.581.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 1.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45778
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08558 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/27417/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5931495
Firma: JARC A-ENKA marketing in inže-

niring, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Ul. Marje Boršnikove 7, 1260

LJUBLJANA-POLJE
Osnovni kapital: 1.000,00 SIT
Ustanovitelji: JARC PETER, Ul. Marje Bor-

šnikove 7, 1260 LJUBLJANA-POLJE, odg.s
svojim premož., vstop: 3. 1. 1996; TRŠAN
MARKO, Mirje 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 1.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45779
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08559 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/27425/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5926548
Firma: M.A.X. - SFILIGOJ IN DRUGI proiz-

vodnja in trgovina, d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Knezova 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SFILIGOJ MARJAN, Kamno-

goriška 49, 1260 LJUBLJANA POLJE, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
31. 5. 1995; SFILIGOJ BARBARA, Kamnogo-
riška 49, 1260 LJUBLJANA POLJE, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
31. 5. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-

stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45780
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08560 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/27461/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5934745
Firma: PASKA & JURCA & POGAČNIK In-

ženiring in računalniška projektiva, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Pribinova 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 3.000,00 SIT
Ustanovitelji: PASKA DEJAN, Kajuhova 44,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 30. 1. 1996;
JURCA BORIS, Ul. Metoda Mikuža 20, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 30. 1. 1996; POGAČNIK
BOŠTJAN, Dežmanova 4, 4248 LESCE, vlo-
žek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 30. 1. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45781
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08561 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/27556/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5935717
Firma: DOM-INŽENIRING MARINČEK

k.d., marketing in komerciala Ljubljana
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Parmova ulica 53, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 500,00 SIT
Ustanovitelji: MARINČEK DRAGICA, Ljub-

ljanska cesta 110, 1230 DOMŽALE, vložek:
450,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
26. 2. 1996; MAŠERA MILENA, Rožanska uli-
ca 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
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se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45782
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08562 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/27628/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5932289
Firma: GEORGIA proizvodno, trgovsko

podjetje, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmartinska cesta 130, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GARUCHAVA RAJDEN, Spod-

nje Gameljne 56, 1211 LJUBLJANA ŠMAR-
TNO, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 19. 1. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45783
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08563 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/27650/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5885329
Firma: WINNING STARR kataloška pro-

daja, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TLAKER IVAN, Brilejeva 1,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 11. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45784

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08564 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/27685/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5936748
Firma: M & I KOZOLE IN OSTALI proiz-

vodnja, trgovina, storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Gunceljska cesta 50, 1210

LJUBLJANA-ŠENTVID
Ustanovitelji: KOZOLE MARKO, GUNCELJ-

SKA CESTA 50, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID,
odg.s svojim premož., vstop: 15. 3. 1996; KO-
ZOLE IVANA, GUNCELJSKA CESTA 50, 1210
LJUBLJANA ŠENTVID, odg.s svojim premož.,
vstop: 15. 3. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45785
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08565 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/27701/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5940206
Firma: VUKOVIĆ IN VIDOVIĆ gostinstvo,

trgovina in storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Petrovičeva ulica 13, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: VUKOVIĆ BOŠTJAN, Petrovi-

čeva ulica 13, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim
premož., vstop: 21. 3. 1996; VIDOVIĆ ZLAT-
KO, Brilejeva 20, 1000 LJUBLJANA, odg.s
svojim premož., vstop: 21. 3. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45786

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08566 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/27717/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5935750
Firma: MODENA 2000 trgovsko podjet-

je, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kogovškova 16, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FUTURA, S.R.L, Via Barchet-

ta N. 27/3 INT. 5, CAMPOLALLIANO (MO),

ITALIJA, vložek: 765.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 26. 3. 1996; LOZAR ALEKSANDER,
Trg prekomorskih brigad 7, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 300.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 26. 3. 1996; LOZAR ŽARKO, Škofjelo-
ška cesta 13, 1215 MEDVODE, vložek:
127.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 3.
1996; PILKO ANTON, Tržna ulica 3, 1000
LJUBLJANA, vložek: 82.500,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 26. 3. 1996; MODA LARGE LOV-
ŠE D.N.O. LJUBLJANA, Luize Pesjakove 9,
1000 LJUBLJANA, vložek: 225.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45787
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08567 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/27751/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5940435
Firma: TRIADE trgovina, svetovanje, turi-

zem, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Parmova 53, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOZINŠEK IRENA, Bavdkova

8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45788
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08568 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/27807/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5940664
Firma: DEKOR COLOR ŽILIĆ & CO. d.n.o.,

trgovina na debelo in drobno z barvami in
laki

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 166, 1000 LJUBLJA-
NA

Ustanovitelji: ŽILIČ TOMI, Nade Ovčakove
10, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož.,
vstop: 29. 3. 1996; KOCEN BOJAN, Puhova
ul. 16, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim pre-
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mož., vstop: 29. 3. 1996; BRADEŠKO BOŠ-
TJAN, Dragomelj 107, 1230 DOMŽALE, odg.s
svojim premož., vstop: 29. 3. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45789

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08569 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/27863/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5936438
Firma: RIZA trgovina na debelo in drob-

no, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Preglov trg 15, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BLACA RIZAH, Podujevo, ul.

Narodni front 50, PRIŠTINA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 3.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45790
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08570 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/27902/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5934877
Firma: EK-LEKTA trgovina in zastopanje,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska 21, 1113 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: POLIAKOV SERGEI, Kuibis-

heva 13-14, BARNAUL, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 2. 1996; KOVA-
LEVSKI PAVEL, Malahova 118, BARNAUL, vlo-
žek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 2. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-

tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45791

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08571 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/27937/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5934869
Firma: EK - VEKTA trgovina in zastopa-

nje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska 21, 1113 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: POLIAKOV SERGEI, Kuibis-

heva 13-14, BARNAUL, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 2. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45792
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08572 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/28096/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5950406
Firma: 3V JAVORNIK IN RUPERT d.n.o.,

Storitve, posredovanje in marketing, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Janševa ulica 13, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: JAVORNIK ZMAGO, Pod to-
poli 89, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 31. 5. 1996; RUPERT ROBERT,
Janševa ulica 13, 1000 LJUBLJANA, odg.s
svojim premož., vstop: 31. 5. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45793

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08573 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/28118/00 vpisalo v

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

Matična številka: 5952298
Firma: A-GALAXY trgovsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mengeška 26, 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OSMAN SELČUK ALBAYRAK,

YUKSELIS 2118 Sk. uyar.apt., MERKEZ, TUR-
ČIJA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 14. 6. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45794
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08574 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/28162/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5952786
Firma: N & A ČEKIĆ d.n.o., trgovsko go-

stinsko podjetje Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Likozarjeva 14, 1000 LJUBLJA-

NA
Ustanovitelji: ČEKIĆ NAOŽIJA, Cesta v Pe-

čale št. 50, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE,
odg.s svojim premož., vstop: 24. 6. 1996; ČU-
HALI ADRIANA, Cesta v Pečale št. 50, 1231
LJUBLJANA-ČRNUČE, odg.s svojim premož.,
vstop: 24. 6. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45795
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08575 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/28168/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5952778
Firma: GEC & CO podjetje za storitve in

trgovino, d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Glavarjeva 47, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
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Ustanovitelji: GEC BOJAN, Glavarjeva 47,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 10. 6. 1996;
GEC MATJAŽ, Glavarjeva 47, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 10. 6. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45796
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08576 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/28176/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5952328
Firma: DIONIS F trgovsko podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovenčeva 97, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FOJKAR ŠPELA, ULICA BRA-

TOV UČAKAR 120, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 6.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45797

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08577 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/28258/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5950970
Firma: VIBEX BRUMEN k.d., trgovina, go-

stinstvo in storitve
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Šišenska ulica 9, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRUMEN VITOSLAV, Šišen-

ska ulica 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
10. 6. 1996; BRUMEN GORAZD, Šišenska
ulica 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 6. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena

gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45798
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08578 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/28312/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5959063
Firma: ELVIS BEGANOVIĆ IN DRUGI uvoz

- izvoz, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Koželjeva ulica 8 a, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: BEGANOVIĆ IRFAN, S.Ćoro-

vića 34, BIJELJINA, odg.s svojim premož., vs-
top: 26. 7. 1996; BEGANOVIĆ PAŠANA, S.
Ćorovića 272, BIJELJINA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 4. 9. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45799
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08579 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/12138/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5900506
Firma: MEPLAS DRAGOMER podjetje za

veleprodajo, maloprodajo, zastopanje in zu-
nanjo trgovino d.o.o., Dragomer

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dragomer, Pot ob Snežaku 18,
1351 BREZOVICA

Osnovni kapital: 1.911.300,00 SIT
Ustanovitelji: CERAR JANEZ, Dragomer,

Pot ob Snežaku 18, 1351 BREZOVICA, vlo-
žek: 1.911.300,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45800

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08580 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/15231/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5873410
Firma: ILIRKA, gostinstvo in trgovina,

d.o.o., Ljubljana Šmartinska 15
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmartinska 15, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: FLEGO MARKO, Kosovelova

53 a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45801
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08581 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/15313/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5687411
Firma: SLABE ODSEV družba za storitve,

k.d., Ljubljana
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Glonarjeva 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: SLABE BARBARA, Cleveland-

ska 15/a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
7.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
27. 1. 1992; MACELE ANTON, Krožna pot 16,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 27. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45802
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08582 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25447/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5759676
Firma: C.A.R. DISTRIBUTION Podjetje za

prodajo avtomobilov in zastopstvo d.o.o.
Ljubljana, Celovška 275
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celovška 275, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.610.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERIC MARIA CONCETTA,

Monfalcone, ITALIJA, vložek: 1.305.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 2. 1994; FRAN-
CIA VITTORIO, Monfalcone, ITALIJA, vložek:
1.305.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 2.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45803

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08583 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/25622/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5859590
Firma: TRANS-STRELA MILISAVIĆ IN

OSTALI, d.n.o., prevoz, trgovina in proiz-
vodnja, Ljubljana Vodnikova 13

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova 13, 1000 LJUBLJA-
NA

Ustanovitelji: MILISAVIĆ ANĐELKO, Smrt-
nikova 4, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 20. 6. 1994; ĐUKIĆ SLAVKO,
Vodnikova 13, 1000 LJUBLJANA, odg.s svo-
jim premož., vstop: 20. 6. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45804

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08584 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26219/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5865590
Firma: NIBO podjetje za trgovino in po-

sredovanje d.o.o. Ljubljana, Draveljska 44
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Draveljska 44, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.471.186,00 SIT
Ustanovitelji: NORTHEAST INTERNATIO-

NAL TRADING CO. LTD, Otvenhatosok tere 6,

BUDIMPEŠTA, vložek: 2.471.186,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 8. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45805
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08585 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/26609/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5903505
Firma: DE.MARC mednarodna trgovina,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Brilejeva ulica 1, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KNOK IVICA, Pregradska 22

A, ZAGREB, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 11. 2000.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45806
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08618 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/27616/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5934257
Firma: KIM MAKAROVIČ k.d., trgovina,

proizvodnja in storitve
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Jurčičeva cesta 3/2, 1290 GRO-

SUPLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAKAROVIČ IRENA, Jurčiče-

va 3/2, 1290 GROSUPLJE, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 20. 1. 1996;
SPASOJEVIĆ LJILJANA, Polanškova 13, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 20. 1. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za

družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45807

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08619 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/27568/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5935067
Firma: RO ŠKORC d.o.o. trgovsko in sto-

ritveno podjetje Škofljica
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Albrehtova 12, 1291 ŠKOFLJI-

CA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKORC ROBERT, Albrehtova

12, 1291 ŠKOFLJICA, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 1. 1996; ŠKO-
RC IRENA, Albrehtova 12, 1291 ŠKOFLJICA,
vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 1. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45808
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08620 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/05951/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5363322
Firma: ZLATI DRAGULJ zlatarstvo, dro-

gerija, darila d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trdinova cesta 27, 1293 ŠMAR-

JE SAP
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOLINŠEK RADO, Trdinova

c. 27, 1293 ŠMARJE SAP, vložek:
751.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 3. 1990; GRUM IRENA, Cvetlična pot 4,
1260 LJUBLJANA POLJE, vložek:
751.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 5.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.
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Sr-45809

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08621 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/09155/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5482658
Firma: GASTRO MAX, družba za trgovi-

no, proizvodnjo in storitve d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Andreja Bitenca 68, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.582.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERKIČ MILAN, Praproše 8,

4290 TRŽIČ, vložek: 1.582.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 1. 9. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45810
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08622 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/06575/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5357705
Firma: TRAVEL EXPORT IMPORT LUK-

MAN d.o.o., turizem, trgovina, izvoz-uvoz,
Šmartno pod Šmarno goro

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spodnje Gameljne 4 B, 1211
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO

Osnovni kapital: 2.202.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOŠIR LADISLAV, Sp. Game-

ljne 4 b, 1211 ŠMARTNO POD ŠMARNO GO-
RO, vložek: 2.202.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45811
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08623 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/06511/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5358728
Firma: TEA Transport in trgovina, d.o.o.,

Ljubljana, Tugomerjeva 56

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tugomerjeva 56, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRIGANTINE LTD., Silverside

Road, Suite 105, NEW CASTLE, DELAWARE,
vložek: 1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 29. 5. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45812

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08624 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/17506/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5608171
Firma: TIMY trgovsko podjetje d.o.o. Ig
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Škrilje 32, 1292 IG
Osnovni kapital: 1.527.000,00 SIT
Ustanovitelji: GLINŠEK BRANKO, Škrilje

32, 1292 IG, vložek: 1.527.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 27. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45813

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08625 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/16589/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5592097
Firma: STOŽEC d.o.o., Podjetje za trgo-

vino, računovodske in ekonomske storitve,
Škofljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Albrehtova 12, 1291 ŠKOFLJI-
CA

Osnovni kapital: 1.505.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKORC ROBERT, Albrehtova

ul. 12, 1291 ŠKOFLJICA, vložek:
1.265.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 11. 1991; ŠKORC IRENA, Albrehtova
ul. 12, 1291 ŠKOFLJICA, vložek: 239.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi

prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45814

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08626 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/13958/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5540828
Firma: TELLA / SI export-import, trgovi-

na in posredništvo, d.o.o. Ljubljana, C.I. sl.
art. brigade 34

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: C.I. slov. art. brigade 34, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.552.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAKULIN IRENA, C.I. slov. art.

brigade 34, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.552.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45815
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08627 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/14248/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5543185
Firma: EXAL Podjetje za izvoz, uvoz in

posredovanje pri prometu z neživilskimi
proizvodi, d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pod brezami 36, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: POLAJNAR KAROL TOMAŽ,

Pod brezami 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
375.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 11. 1991; POLAJNAR ANA MARIJA, Pod
brezami 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
375.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 11. 1991; POLAJNAR URŠA, Pod breza-
mi 36, 1000 LJUBLJANA, vložek: 375.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 11. 1991; PO-
LAJNAR PRIMOŽ, Pod brezami 36, 1000
LJUBLJANA, vložek: 375.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 18. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
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nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45816

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08628 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/13606/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5524997
Firma: O.K.O., SABOLEK IN SABOLEK,

svetovanje in storitve, d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Vižmarska pot 16, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: SABOLEK JANEZ, Vižmarska

pot 16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop:
19. 11. 1991; SABOLEK PETER, Vižmarska
pot 16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 21. 12.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45817

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08629 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/13435/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5378095
Firma: LODA podjetje za trgovino, inže-

niring in posredovanje d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vojkova 63, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOVEC ANTON, Litijska 281

a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.100.000,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v

Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45818
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08630 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/13617/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5525802
Firma: CLAUDIA Trgovsko podjetje,

d.o.o., Medvode, Spodnje Pirniče 24 e
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Spodnje Pirniče 24 e, 1215 MED-

VODE
Osnovni kapital: 2.238.000,00 SIT
Ustanovitelji: RADIN TATJANA, Spodnje Pir-

niče 24 e, 1215 MEDVODE, vložek:
2.238.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45819
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08631 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/13362/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5522986
Firma: VITALNER SPORT družba za pro-

izvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stegne 27, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VARGA JOŽE, Bratov Babnik

18, 1000 LJUBLJANA, 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45820
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08632 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/13420/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5523419

Firma: TIFFANY & ART d.o.o. Trgovina
Ljubljana, Trg Ajdovščina 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg Ajdovščina 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RIHAR MARTA, Prevoje pri

Šentvidu 33, 1225 LUKOVICA, vložek:
500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 1.
1995; IVANOVIČ ALEKSANDRA, Pot na Fuži-
ne 37, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 1. 1995; STROH-
SACK VANDA, Archinetova ulica 13, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 1. 1. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45821
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08633 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/07126/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5438144
Firma: ŽIGA COMMERCE trgovsko pod-

jetje na debelo in drobno, d.o.o., 61000
Ljubljana, Dolenjska cesta 55

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dolenjska cesta 55, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.535.200,00 SIT
Ustanovitelji: ZIDAR OLIVER, Trubarjeva 66,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.535.200,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45822

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08634 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/17230/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5606896
Firma: ZUPANČIČ & CO. GUSAR Podjet-

je za trgovino, audio video usluge in raču-
nalništvo, d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
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Sedež: Cesta na Kluč 33, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 16.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPANČIČ JANEZ, Cesta na

Ključ 33, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 3. 4. 1992;
POZDEREC DANICA, Cesta na Ključ 33, 1000
LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 28. 11. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45823

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08635 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/18053/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5663954
Firma: KONHOIDA podjetje za svetoval-

no dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Vrhovci C.
XII/24

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrhovci C. XII/24, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.531.383,00 SIT
Ustanovitelji: BARBIČ JANEZ, Vrhovci C.

XII/24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.531.383,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45824
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08636 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/17301/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5623855
Firma: JEROVŠEK predelava kovin in pla-

stike d.o.o., 61290 Grosuplje, Cikava 48
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cikava 48, 1290 GROSUPLJE
Osnovni kapital: 2.947.578,00 SIT
Ustanovitelji: JEROVŠEK DARJA, Cikava

48, 1290 GROSUPLJE, vložek:
1.473.789,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 3. 1992; JEROVŠEK MATJAŽ, Cikava 48,

1290 GROSUPLJE, vložek: 1.473.789,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45825

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08637 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/18335/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5628865
Firma: LABIA proizvodnja, trgovina,

d.o.o., Ivančna gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Malo hudo 24, 1295 IVANČNA

GORICA
Osnovni kapital: 1.795.900,00 SIT
Ustanovitelji: BUTKOVIČ SAMO, Ljubljan-

ska 26, 1295 IVANČNA GORICA, vložek:
1.795.900,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45826
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08638 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/10207/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5450730
Firma: RAFING podjetje za računovod-

stvo, računalništvo in finančni inženiring,
d.o.o. Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pod gozdom cesta IV./25, 1290
GROSUPLJE

Osnovni kapital: 1.500.871,34 SIT
Ustanovitelji: LUŽAR ŠTEFKA, Krimska 11,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.483.871,34 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 12. 1990; LUŽAR JA-
NEZ, Pod gozdom IV/25, 1290 GROSUPLJE,
vložek: 17.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena

gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45827
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08639 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/03944/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5537576
Firma: HERC AS tgovska in storitvena

družba, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gorenjska cesta 8, 1310 RIBNI-

CA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: DJURIČIĆ DEJAN, Prijateljev

trg 4, 1310 RIBNICA, vložek: 2.100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 5. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45828
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08640 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/28673/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5967597
Firma: ZALOŽBA PRAVNIH PREDPISOV

d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Linhartova 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LJUJIĆ BORIVOJE, Metoda

Mikuža 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 10. 1996; LJUJIĆ ALEKSANDRA, Metoda
Mikuža 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
150.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 10.
1996; LJUJIĆ NATAŠA, Metoda Mikuža 18,
1000 LJUBLJANA, vložek: 150.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 10. 1996; LJUJIĆ
JELENA, Metoda Mikuža 18, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 150.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 11. 10. 1996.

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

Sr-45829

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08641 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/03786/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5314178
Firma: KALI gostinstvo, trgovina, turi-

zem d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rojčeva 20, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.509.367,80 SIT
Ustanovitelji: JOVIČIČ MILAN, Rojčeva 20,

1000 LJUBLJANA, vložek: 865.870,80 SIT,
ne odgovarja, vstop: 5. 12. 1989; PUCELJ
JOVIČIČ ŠPELA, Rojčeva 20, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 643.497,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 5. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45830
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08642 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/29771/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 1227505
Firma: RNA storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pšata 20/a, 1262 DOL PRI

LJUBLJANI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SVETEK DUŠAN, Pšata

20/a, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 9. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45831
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08643 z dne 31. 5.

2001 pod št. vložka 1/02173/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5285321
Firma: AVTOUSLUGA servis, trgovina,

gostinstvo, prodaja rabljenih motornih vo-
zil, d.o.o.,

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kompolje 99, 1312 VIDEM DO-
BREPOLJE

Osnovni kapital: 3.031.000,00 SIT
Ustanovitelji: PIRNAT BOJAN, Kompolje

99, 1312 VIDEM DOBREPOLJE, vložek:
3.031.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 1.
1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45832
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08644 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/02729/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5302781
Firma: JANUS družba za storitve in tr-

govino d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Emonska 18, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.553.000,00 SIT
Ustanovitelji: STEINER JANEZ, Majcnova

ul. 12, 8230 MOKRONOG, vložek:
1.553.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 9.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-45833

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08645 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/02756/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5327679
Firma: FIRMITAS d.o.o., Svetovanje, pro-

jektiranje, inženiring, Chengdujska 24,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Chengdujska 24, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VITOROVIČ ZORAN, Chen-

gdujska 24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45834

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08646 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/03446/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5307473
Firma: AVIZA Podjetje za transport, av-

to šolo in trgovino d.o.o. Ljubljana, Dra-
veljska 44

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Draveljska 44, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.667.665,00 SIT
Ustanovitelji: ZGONEC ANTON, Zg. Ga-

meljne 1A, 1211 ŠMARTNO POD ŠMARNO
GORO, vložek: 833.832,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 9. 1. 1990; RAMOVŽ MARKO, Sp.
Gameljne 30, 1211 LJUBLJANA-ŠMARTNO,
vložek: 833.832,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 1. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45835

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08647 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/03637/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5308739
Firma: TRIPOST podjetje za posredo-

vanje v prometu blaga in storitev ter trgo-
vino na debelo, d.o.o., Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržaška cesta 2, 1270 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
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Ustanovitelji: TRDIN IVAN, Cesta koman-
danta Staneta 12, 1270 LITIJA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45836

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08648 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/04797/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5642965
Firma: WAVELAND, proizvodnja, trgo-

vina, gostinstvo, turizem, marketing, po-
sredništvo in zunanjetrgovinsko poslova-
nje, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gotska 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.503.350,00 SIT
Ustanovitelji: ERBEŽNIK GREGOR, Tugo-

merjeva 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
751.675,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 2. 1990; SEDEJ DUŠAN, Gotska 9,
1000 LJUBLJANA, vložek: 751.675,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 3. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45837
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08650 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/04937/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Firma: TI & LOBING d.o.o., poslovno
tehnološki inženiring Vodnikova 8, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vodnikova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 4.386.732,00 SIT
Ustanovitelji: ILNIKAR MATJAŽ, Vodniko-

va 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.386.732,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na

podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45838

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08651 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/05060/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5352983
Firma: FORBEST ekonomski in poslov-

ni inženiring d.o.o., Ljubljana, Ul. Gubče-
ve brigade 57

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ul. Gubčeve brigade 57, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.753.000,00 SIT
Ustanovitelji: STRITAR DUŠAN, Gubčeve

brigade 57, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.753.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45839
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08652 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/05229/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5344336
Firma: SALIX lesno podjetje d.o.o. Gra-

hovo
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Grahovo 86, 5242 GRAHOVO
Osnovni kapital: 1.840.602,55 SIT
Ustanovitelji: ŠVIGELJ JOŽE, Grahovo

86, 5242 GRAHOVO, vložek: 1.840.602,55
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v

Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45840

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08653 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/05361/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5358965
Firma: KANKAN TRADE Trgovsko pod-

jetje d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta v Mestni log 55, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.501.000,00 SIT
Ustanovitelji: GNEZDA IGOR, Bratovševa

ploščad 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.501.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45841

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08654 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/05481/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5398258
Firma: FALCON VUKOJEVIĆ trgovina,

gostinstvo in storitve k.d. Ljubljana
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Vilharjeva cesta 24, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 3.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUKOJEVIĆ DUŠKO, Za

Progo 7/B, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
23. 2. 1990; ĐUKIĆ GOJKO, Zaloška cesta
181, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 4. 1994; ME-
NEZES VERA REGINA, Rio de janerio, BRA-
ZILIJA, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 2. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.
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Sr-45842

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08655 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/05682/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5385954
Firma: SEMENČEK podjetje za trgovi-

no, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zgornje Pirniče 96/B, 1215

MEDVODE
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPAN ANA MARIJA, Zgor-

nje Pirniče 96/B, 1215 MEDVODE, vložek:
1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45843
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08656 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/05707/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5350298
Firma: KRESNIČKA, ŠTRUS & CO. Pod-

jetje za proizvodnjo, storitve in trgovino,
d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kresnice 128, 1281 KRESNI-
CE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTRUS ANTON, Kresnice

128, 1281 KRESNICE, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop:
8. 2. 1990; ŠTRUS DAMJAN, Kresnice 79,
1281 KRESNICE, vložek: 1.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45844

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08657 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/06189/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5956773
Firma: STREH TOP podjetje za trgov-

ske, gostinske, posredniške in storitvene
dejavnosti d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljanska cesta 90, 1230
DOMŽALE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: STREHAR MIRJAM, Grohar-

jeva 6, 1240 KAMNIK, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
31. 7. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45845
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08658 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/06268/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5359546
Firma: MIT-ALEX trgovsko podjetje,

d.o.o. Ljubljana, Šmartinska c. 28
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmartinska c. 28, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAMAN MITJA, Dolenjska

c. 150 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-45846
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08659 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/06420/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5366437
Firma: STIG inženiring, trgovina, go-

stinstvo d.o.o., Gustinčičeva 30, Ljublja-
na-Šmartno

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gostinčičeva 30, 1211 LJUB-
LJANA-ŠMARTNO

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT

Ustanovitelji: ŠKOF VALENTIN, Gustinči-
čeva 30, 1211 LJUBLJANA-ŠMARTNO, vlo-
žek: 1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 2. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45847

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08660 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/06900/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5368065
Firma: PANI trgovsko podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: C. na Vrhovce 18, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAVLIČ NIKO, C. na Vrhov-

ce 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
501.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 4. 1990; PAVLIČ ANDREJA, C. na Vr-
hovce 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
501.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 4. 1990; TEKALEC TOMAŽ, Verovškova
22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500.000,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45848
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08661 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/07446/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5390745
Firma: SABBA proizvodno in trgovsko

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cankarjeva 3, 1241 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: STOJAKOVIĆ MIŠEL, Aleja

Pomoraca 25, ZAGREB, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 5. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
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podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45849

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08662 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/07482/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5574269
Firma: SEPROS proizvodnja, trgovina,

marketing, inženiring d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tbilisijska 57, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: SRŠEN IRENA, Loka Teste-

nova 76, 1234 MENGEŠ, vložek:
1.502.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45850
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08663 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/07871/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5418208
Firma: RIBNIČANKA trgovina in storit-

ve, d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta 27. aprila 31, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.619.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČREŠNAR BERTICA, Podre-

ber 24, 1355 POLHOV GRADEC, vložek:
1.619.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-

darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45851

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08664 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/07972/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5400074
Firma: AVTO GARANT trgovina in sto-

ritve Kamnik d.o.o., Volčji potok 3/c, Kam-
nik

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Volčji potok 3/c, 1240 KAM-
NIK

Osnovni kapital: 1.706.000,00 SIT
Ustanovitelji: DROLC DUŠAN, Ul. Matije

Blejca 16, 1240 KAMNIK, vložek:
1.706.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 7. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45852
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08665 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/08172/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5418046
Firma: SENT Trgovsko in gradbeno

podjetje d.o.o. Brezovica
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Na Lazih 16, 1351 BREZOVICA

PRI LJUBLJANI
Osnovni kapital: 1.601.000,00 SIT
Ustanovitelji: SMAJLOVIČ IBRAHIM, Na

Lazih 16, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJA-
NI, vložek: 800.500,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 30. 7. 1990; SMAJLOVIČ EMINA, Na
Lazih 16, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJA-
NI, vložek: 800.500,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 30. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45853

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08666 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/08645/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5648530
Firma: LINEA kozmetika, galanterija

d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pokljukarjeva 49, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.526.000,00 SIT
Ustanovitelji: VINTAR MARJAN, Preglov

trg 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.526.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45854
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08667 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/09055/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5424593
Firma: JAN - JOŽ Podjetje za gostin-

stvo, trgovino in storitve, Ponoviče 11,
Sava pri Litiji

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ponoviče 11, 1282 SAVA PRI
LITIJI

Osnovni kapital: 1.870.568,00 SIT
Ustanovitelji: GROM JANEZ, Vintarjevec

29, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI, vložek:
1.870.568,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45855
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08668 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/09134/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:
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Matična številka: 5427746
Firma: MHS Montaža hladilnih siste-

mov, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Motnica 9, IOC Trzin, 1230 TR-

ZIN
Osnovni kapital: 1.510.000,00 SIT
Ustanovitelji: KANDORFER ALEŠ, Stari trg

30, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.510.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 11. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45856
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08669 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/09180/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5476429
Firma: MOMENTUM podjetje za trgovi-

no, gostinstvo in turizem, d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Studenec 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.512.400,00 SIT
Ustanovitelji: ČUČNIK LJUBOMIR, TRE-

BINJSKA 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
756.200,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 8. 1990; ČUČNIK MAJA, Trebinjska 2,
1000 LJUBLJANA, vložek: 756.200,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45857
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08670 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/09347/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5505453
Firma: EXTRA PLUS podjetje za posre-

dovanje in zastoostvo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rožna dolina cesta XV/4, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.519.082,15 SIT

Ustanovitelji: KOVAČ MIRJANA, Tržaška
121, 1000 LJUBLJANA, vložek: 13.354,35
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 10. 1990; KO-
VAČ MARJAN, Tržaška 121, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 825.793,10 SIT, ne odgovarja,
vstop: 1. 10. 1990; ŽUPANIČ MATJAŽ, Ga-
brje 63, 8257 DOBOVA PRI LJUBLJANI, vlo-
žek: 679.934,70 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45858

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08671 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/09673/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5436311
Firma: VERMARKT Podjetje za prodajo

in inženiring informacijske opreme d.o.o.
Ljubljana, Večna pot 7/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Večna pot 7/a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.785.000,00 SIT
Ustanovitelji: DAROVEC MIRKO, Tržaška

43, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.785.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45859

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08672 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/09916/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5438055
Firma: KLEJ podjetje za storitve in in-

ženiring, d.o.o., Ljubljana-Polje
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Studenec 48 B, 1260 LJUB-

LJANA-POLJE
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOMOVŠEK DARJA, Stude-

nec 48/B, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vložek:
1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 7. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45860
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08673 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/09975/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5453020
Firma: ILPE podjetje za razvoj, proiz-

vodnjo, prodajo in servisiranje elektron-
skih in telekomunikacijskih aparatov in
naprav d.o.o.Kamnik, Ul.Matije Blejca 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ul. Matije Blejca 6, 1240 KAM-
NIK

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: ILIĆ PERO, Ul. Matije Blej-

ca 8, 1240 KAMNIK, vložek: 1.502.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45861
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08674 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/10134/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5697883
Firma: ZUPY uvoz-izvoz d.o.o. Ljublja-

na
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Malči Beličeve 63, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.568.500,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPET GREGOR, MALČI

BELIČEVE 63, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.568.500,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše 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 del-
ničarja gospodarske družbe ali upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45862

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08675 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/10160/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5445833
Firma: BUILD COMMERCE, gradbeniš-

tvo in trgovina, Ljubljana, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jamnikarjeva 1, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 5.144.000,00 SIT
Ustanovitelji: DREV MELITA, Cesta VI/16,

1260 LJUBLJANA POLJE, vložek:
5.144.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45863
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08676 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/10325/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5447984
Firma: NOVAFLOW podjetje za proiz-

vodnjo, investicije in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gorazdova 17, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.768.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUKŠA NIKOLA, PODOLGA

NJIVA 8, 1357 VNJANJE GORICE, vložek:
884.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 12. 1990; KAJZER VUKŠA NATAŠA, Po-
dolga njiva 8, 1357 VNANJE GORICE, vlo-
žek: 884.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 7. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh

izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45864
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08677 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/10417/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5474124
Firma: SAFE MACHINE MARKET trgov-

sko in servisno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kermaunerjeva 15, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: SAČER DUŠAN, KERMAU-

NERJEVA 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.351.800,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 11. 1990; MIKLIČ ANDREJ, Senožeti 20
a, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
150.200,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 3.
1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45865
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08678 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/10907/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5458501
Firma: DERMOL IN DRUŽBENIKI d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta Dušana Kvedra 31, 1270

LITIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: DERMOLJ VALERIJ, Brodar-

ska 12, 1270 LITIJA, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 24. 12. 1990;
BERNIK-DERMOL ALENKA, Brodarska 12,
1270 LITIJA, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 24. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-45866
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08679 z dne 31. 5.

2001 pod št. vložka 1/11595/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5478391
Firma: GDS Podjetje za uvoz-izvoz, tr-

govino, storitve, d.o.o., Rakek, Jožeta
Krajca 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jožeta Krajca 9, 1381 RAKEK
Osnovni kapital: 1.570.000,00 SIT
Ustanovitelji: JENKO ERIK, Einspielerje-

va 2/b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
785.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 1. 1991; JENKO NATALIJA, Tržaška
266, 1000 LJUBLJANA, vložek: 785.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45867
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08680 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/11650/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5481325
Firma: LENČKA podjetje za trgovino,

turizem in trgovino, d.o.o., Šmartno pri
Litiji

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jeze 2a, 1275 ŠMARTNO PRI
LITIJI

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: ADAMLJE ANDREJ, Jeze

2a, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI, vložek:
1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45868
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08681 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/11790/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5477182
Firma: BUMI & ILIĆ podjetje za tuja za-

stopstva, zunanjo in notranjo trgovino,
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proizvodnjo ter opravljanje poslovnih in
drugih storitev d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrhovci C. X/31, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ILIČ LJUBOMIR, Vrhovci c.

X/31, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop:
12. 2. 1991; ILIČ MIROSLAV, Vrhovci c.
X/31, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop:
12. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45869
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08682 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/11876/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5487692
Firma: TUR transport, turizem, trgovi-

na, gradbena dejavnost, uvoz-izvoz, d.o.o.
Turjak

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Turjak 4, 1311 TURJAK
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOS SREČKO, Turjak 4,

1311 TURJAK, vložek: 1.502.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45870
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08683 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/12368/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5875862
Firma: K.D. HOBBY Podjetje za trgovi-

no, gostinstvo, prevoze in mehanska de-
la, d.o.o., Kresnice

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mire Pregljeve 6, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT

Ustanovitelji: KOMOTAR DUŠAN, Trg na
Stavbah 13, 1270 LITIJA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45871

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08684 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/12486/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5498996
Firma: VEGAS veletrgovina in gastro,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Parmova 53, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.524.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOŽEL JOŽE, Goce Delče-

va 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.524.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 7. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45872
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08685 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/12692/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5504686
Firma: TIMAC podjetje za servisne in

računovodske usluge, d.o.o. Medvode,
Preška c. 26

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Preška c. 26, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 2.258.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOTAR CVETKA, PREŠKA

C. 26, 1215 MEDVODE, vložek:
2.258.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-

ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45873
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08686 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/13117/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5512034
Firma: SPORT SELECT SAFIĆ & PAVLI

d.n.o. Podjetje za šport, trgovino in po-
sredništvo Luke Svetca 3, Litija

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Luke Svetca 3, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 8.800,00 SIT
Ustanovitelji: SAFIĆ SMAJO, Luke Svetca

3, 1270 LITIJA, vložek: 8.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 26. 8. 1991; PAVLI
ROBERT, Savska cesta št. 42/a, 1230
DOMŽALE, vložek: 800,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 5. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45874
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08687 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/13207/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5521734
Firma: ALTERENA Engineering & tra-

ding, d.o.o., Ljubljana, Mencingerjeva 95
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mencingerjeva 95, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.609.400,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTEBLAJ MARJAN, Mencin-

gerjeva 95, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.609.400,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
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Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45875
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08688 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/13247/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5521505
Firma: NEBOTIČNIK Splošni projektiv-

ni biro, inženiring, trgovina in turizem
d.o.o., Kidričeva 1/IV Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kidričeva 1/IV, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 3.968.802,00 SIT
Ustanovitelji: POTERBIN ANTON, Ig 349,

1292 IG PRI LJUBLJANI, vložek:
3.968.802,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45876
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08689 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/13676/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5525560
Firma: MAJA - TRADE proizvodno in tr-

govsko podjetje, d.o.o., Regentova 28,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Regentova 28, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠPINDLER ZMAGO, Zg. Li-

pnica 28, 4246 KAMNA GORICARADOVLJI-
CA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 10. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45877
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08690 z dne 31. 5.

2001 pod št. vložka 1/13821/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5526574
Firma: PIRNAR trgovina, galvanizacija,

proizvodnja d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Viška 23, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PIRNAR JANEZ, Na korošici

19 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.042.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 11. 1991; PIRNAR GREGOR, Na Koroši-
ci 19 A, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 5. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45878
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08691 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/13852/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5536359
Firma: IVOPRESS podjetje za trgovino,

storitve, proizvodnjo, založništvo, d.o.o.,
Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mala Stara vas 10, 1290 GRO-
SUPLJE

Osnovni kapital: 1.528.000,00 SIT
Ustanovitelji: BREČIČ IVAN, Mala stara

vas 10, 1290 GROSUPLJE, vložek:
1.528.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45879
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08692 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/13982/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Firma: ORAŽEM Proizvodnja, storitve
in trgovina, k.d., Ljubljana

Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Jamova cesta 48, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ORAŽEM MARIJA, Jamova

48, 1000 LJUBLJANA, vložek: 7.200,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop:
25. 10. 1991; KLEMENČIČ-DOBOVIČNIK
TINA, Sketova ulica 6, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 800,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45880
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08693 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/13992/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5740690
Firma: GORGONA, MRGOLE & CO, In-

telektualno posredovanje, d.n.o., Kamnik
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Drnovo 2, Šmarca, 1240 KAM-

NIK
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MRGOLE ALBERT, Drnovo

2, Šmarca, 1240 KAMNIK, vložek: 4.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop:
12. 6. 1992; MRGOLE LEONIDA, Drnovo 2,
Šmarca, 1240 KAMNIK, vložek: 4.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop:
5. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45881
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08694 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/14082/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5545285
Firma: J & A GROS proizvodno in trgov-

sko podjetje d.o.o. Stahovica
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Godič 75/a, 1242 STAHOVICA
Osnovni kapital: 2.470.000,00 SIT
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Ustanovitelji: URANKAR JURIJ, Godič
75/a, 1242 STAHOVICA, vložek:
1.235.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 10. 1991; URANKAR ANA-ALOJZIJA,
Godič 75/a, 1242 STAHOVICA, vložek:
1.235.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45882
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08695 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/14334/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5541875
Firma: VULKAN TRADE trgovsko in pro-

izvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rožna dolina, Cesta XII/1,

1111 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.568.440,00 SIT
Ustanovitelji: BENKO MARINKA, Rojčeva

24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.568.440,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45883
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08696 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/14979/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5555671
Firma: ADR COMPANY Podjetje za tr-

govino in storitve d.o.o., Ljubljana, Kopr-
ska 94

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koprska 94, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HRIBAR ANICA, Maroltova

16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 137.171,50
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 12. 1991;
KOCJANČIČ RADO, Pobeška c. 3, 6000
KOPER, vložek: 1.362.828,50 SIT, ne od-
govarja, vstop: 11. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45884
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08697 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/15564/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5572231
Firma: A2 Trgovina na debelo in drob-

no, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: KULENOVIČ EMIR, Maršala

Tita 90, ZENICA, vložek: 1.508.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45885
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08698 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/15601/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5579007
Firma: NETRUM Trgovsko podjetje

d.o.o. Komenda
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Moste 45/a, 1218 KOMENDA
Osnovni kapital: 1.501.094,00 SIT
Ustanovitelji: LENČEK FRANC, Moste 45

a, 1218 KOMENDA, vložek: 1.501.094,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh

izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45886
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08699 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/15606/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5566193
Firma: MONTA podjetje za gradbeniš-

tvo in inženiring, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška c. 69, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAŠIČ VOJKO, Stiška 1,

1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 2. 1992; BAŠIČ
VLADIMIR, Ilirska 18, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45887
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08700 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/15830/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5569966
Firma: JERE & CO. Storitve in trgovina,

d.n.o., Litija
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta Komandanta Staneta 3,

1270 LITIJA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: JERE IZTOK, Cesta Koman-

danta Staneta 3, 1270 LITIJA, vložek:
8.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
29. 3. 1995; DOLANC POLONA, Cesta Ko-
mandanta Staneta 3, 1270 LITIJA, odg.s svo-
jim premož., vstop: 29. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45888
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08701 z dne 31. 5.
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2001 pod št. vložka 1/16065/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5590019
Firma: P.A.X. barve, laki in čistila,

d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina, Cesta
II/38

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rožna dolina, Cesta II/38,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEKLAJ ANDREJ, Rožna do-

lina Cesta II/38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45889
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08703 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/16106/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5594537
Firma: KEVIN podjetje za trgovino in

gostinstvo d.o.o., Murnova 3, Kamnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Murnova 3, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAVTIŽAR BRANKO, Murno-

va 3, 1240 KAMNIK, vložek: 754.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 5. 1995; LAV-
TIŽAR VERA, Murnova 3, 1240 KAMNIK, vlo-
žek: 754.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45890
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08704 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/16289/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5591384
Firma: ROTO trgovina in gostinstvo,

d.o.o., Ljubljana-Šmartno

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sp. Pirniče 56, 1211 LJUBLJA-
NA-ŠMARTNO

Osnovni kapital: 1.749.961,00 SIT
Ustanovitelji: ZAVAŠNIK ROBERT, Sp.

Pirniče 56, 1211 LJUBLJANA ŠMARTNO,
vložek: 1.749.961,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 4. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45891

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08705 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/16402/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Firma: A.S.S.O. trgovina z vozili in av-
todeli Ljubljana-Šmartno pod Šm. goro
61211, Grško 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Grško 14, 1211 LJUBLJANA-
ŠMARTNO

Osnovni kapital: 5.122.830,51 SIT
Ustanovitelji: RIZVIĆ ADAM, Grško 14,

1211 LJUBLJANA ŠMARTNO, vložek:
5.122.830,51 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45892
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08706 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/16439/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5595410
Firma: CARIBO podjetje za proizvod-

njo in trgovino, d.o.o. Vrhpolje 153, Kam-
nik

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrhpolje 153, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.528.200,00 SIT
Ustanovitelji: SLAPAR PETER, Vrhpolje

153, 1240 KAMNIK, vložek: 1.528.200,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45893
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08707 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/16466/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5595126
Firma: RE FARM družba za proizvodnjo

in trgovino, d.o.o., Kamnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cankarjeva 12 b, 1240 KAM-

NIK
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: REPANŠEK MILENA, Can-

karjeva 12b, 1240 KAMNIK, vložek:
1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45894

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08708 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/16835/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5623847
Firma: IMEX INTERNATIONAL Trgovi-

na in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Matije Blejca 14, 1240 KAM-

NIK
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: MLAKAR ALEŠ, Gregorčiče-

va 12, 1230 DOMŽALE, vložek: 754.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 2. 1997; BE-
ĆIRAGIĆ ZEHRA, Španskih boraca 2, SARA-
JEVO, vložek: 754.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 18. 2. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše 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 del-
ničarja gospodarske družbe ali upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45895

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08748 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/31814/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 1381474
Firma: SENI - BEŠIĆ & CO. Storitveno

in trgovsko podjetje, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Bratovševa ploščad 5, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: BEŠIĆ SEAD, Kozarac-Dera

22, PRIJEDOR, odg.s svojim premož., vs-
top: 7. 12. 1998; BEŠIĆ ZORICA, M. Popo-
vića 8, PRIJEDOR, odg.s svojim premož.,
vstop: 7. 12. 1998.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek po-
stopka 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45896

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/11155 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/26514/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5903564
Firma: DONAUCHEM trgovina s kemi-

kalijami, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška 40, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obvez-

nosti izbrisane družbe prevzame/jo: DONA-
UCHEM HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.,
Liststrasse 4, IEN, WIEN, AVSTRIJA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal prav-
nomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o go-
spodarskih družbah (Ur.list RS št. 30/93, v
nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega regi-
stra v izreku sklepa navedeno gospodarsko
družbo. V skladu z določilom drugega od-
stavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu druž-
be vsebuje tudi imena in naslove družbeni-
kov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh mo-
rebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dniod objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS, ki se vloži ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-45897

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/15578 z dne 6. 6.
2001 pod št. vložka 1/26148/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5872260
Firma: JADRANTURIST LJUBLJANA ho-

telirstvo, turizem, trgovina in proizvodnja
d.o.o., Ljubljana, Mestni trg 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mestni trg 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obvez-

nosti izbrisane družbe prevzame/jo: ELECTA
INŽENIRING D.O.O., Mestni trg 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 900.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 30. 6. 1994; JADRANTURIST
ROVINJ, HOTELIRSTVO, TURIZEM, trgovi-
na, proizvodnja d.d., V. Nazora 6, ROVINJ,
HRVAŠKA, vložek: 600.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 30. 6. 1994.

Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal prav-
nomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o go-
spodarskih družbah (Ur.list RS št. 30/93, v
nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega regi-
stra v izreku sklepa navedeno gospodarsko
družbo. V skladu z določilom drugega od-
stavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu druž-
be vsebuje tudi imena in naslove družbeni-
kov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh mo-
rebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dniod objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS, ki se vloži ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-45898
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/15579 z dne 6. 6.
2001 pod št. vložka 1/30867/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 1305298
Firma: BIRO ALEKS URBANČIČ storit-

ve, proizvodnja, trgovina, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Rožna dolina c. II 022, 1000

LJUBLJANA
Obveznosti plačila vseh morebitnih obvez-

nosti izbrisane družbe prevzame/jo: URBAN-
ČIČ ALEKSEJ, Rožna dolina c. II 022, 1000
LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop:
27. 5. 1998; URBANČIČ HELENA, Rožna
dolina c. II 022, 1000 LJUBLJANA, vložek:
7.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 5.
1998.

Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal prav-
nomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o go-
spodarskih družbah (Ur.list RS št. 30/93, v
nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega regi-
stra v izreku sklepa navedeno gospodarsko
družbo. V skladu z določilom drugega od-
stavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu druž-
be vsebuje tudi imena in naslove družbeni-
kov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh mo-
rebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dniod objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS, ki se vloži ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-45942

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08649 z dne 4. 6.
2001 pod št. vložka 1/04818/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5333199
Firma: HARI k.d., podjetje za trgovin-

sko, gostinsko, proizvodno, montažno,
servisno, vzdrževalno in grafično dejav-
nost, Domžale, Radio cesta 7 a

Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Radio cesta 7/a, 1230 DOM-

ŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: HARI MIRKO, Radio cesta 7

a, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 12. 2. 1990;
HARI MIHA, Radio cesta 7a, 1230 DOMŽA-
LE, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 24. 11. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45943
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08702 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/16099/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5573874
Firma: KALEM Trgovsko podjetje d.o.o.

Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Djakovičeva 26, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: DUSPARA ZLATKO, Djako-

vičeva 26, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 11. 1991; MAHMUTOVIĆ HUSEIN, Vo-
gelnova ul. 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45944

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/09037 z dne 7. 6.
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2001 pod št. vložka 1/16893/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5604753
Firma: TOMEX Podjetje za opremljanje

objektov, trgovino, izvoz in uvoz, d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dunajska 101, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.838.686,00 SIT
Ustanovitelji: PLEVEL TOMAŽ, Žaucerje-

va 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
919.343,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 3. 1992; PLEVEL IRENA, Pod brezami
16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 919.343,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45945
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09038 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/17316/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5620155
Firma: SAMS podjetje za proizvodnjo

in trgovino, d.o.o., Kamnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Neveljska pot 12 a, 1240 KAM-

NIK
Osnovni kapital: 1.670.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOŽIČ LOJZE, Neveljska

pot 12 a, Mekinje, 1240 KAMNIK, vložek:
1.670.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45946
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09039 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/17709/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5606934
Firma: KOKA trgovina in storitve, d.o.o.,

Ljubljana, Kumerdejeva 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kumerdejeva 9, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOKA - PRERADARSKO

PREHRAMBENA IND. D.D. VARAŽDIN, Ani-
na 2, VARAŽ VARAŽDIN, vložek:
1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45947

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/09040 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/17761/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5605156
Firma: PYRAMID trgovina, zastopanje

in proizvodnja d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ane Ziherlove 4, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.515.000,00 SIT
Ustanovitelji: STOJANOVIĆ DRAGAN, Ane

Ziherlove 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.515.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45948
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09041 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/17855/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5619114
Firma: LONDERO export-import, trgo-

vina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta v Gorice 38, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 7.408.000,00 SIT
Ustanovitelji: LONDERO ALEKSANDER,

Viška 69, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.185.600,00 SIT, ne odgovarja, vstop:

28. 3. 1992; BRESKVAR BOŽENA, Neuber-
gerjeva ul. 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.222.400,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 10. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45949

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/09042 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/18042/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5624134
Firma: TABAKOVIČ gradbeno podjetje

d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Glavarjeva 14, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.562.176,00 SIT
Ustanovitelji: TABAKOVIĆ IBRAHIM, To-

dorovo, VELIK VELIKA KLADUŠA, vložek:
1.279.510,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 1. 1992; VELIĆ ASIMA, Pot na Fužine
4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 282.666,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45950
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09043 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/18238/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5637236
Firma: BENI COMMERCE trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Cerknica, Cesta 4. maja 50
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta 4. maja 50, 1380 CER-

KNICA
Osnovni kapital: 1.753.775,00 SIT
Ustanovitelji: OSMANI RAMADAN, CESTA

4. MAJA 50 B, 1380 CERKNICA, vložek:
1.753.775,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
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finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45951

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/09044 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/18352/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5654955
Firma: PJ COMMERCE trgovina, mar-

keting, posredovanje, gostinstvo, proiz-
vodnja, d.o.o., Kamnik, Matije Blejca 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Matije Blejca 14, 1240 KAM-
NIK

Osnovni kapital: 1.725.000,00 SIT
Ustanovitelji: PONIKVAR JANJA, Ul. Mati-

je Blejca 14, 1240 KAMNIK, vložek:
862.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 4. 1992; PONIKVAR ALEŠ, Ul. Matije Blej-
ca 14, 1240 KAMNIK, vložek: 862.500,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45952
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09045 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/18558/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5607990
Firma: SIVE TRADING proizvodnja, tr-

govina in zastopanje, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celovška 264, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.851.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIVE S.R.L. AVEZZANO

(0Q), VIA AQUILA 41, AVEZZANO, vložek:
1.036.560,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 2. 1992; ČUBEJ BORIS, Metelkov dvor
2, 1290 GROSUPLJE, vložek: 450.348,30
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 2. 1992; HA-
BIČ MARJAN, Izletniška 3, 1231 LJUBLJA-
NA ČRNUČE, vložek: 172.513,20 SIT, ne
odgovarja, vstop: 15. 2. 1992; KRANJČE-
VIČ MIRJANA, Molniške čete 11, 1000
LJUBLJANA, vložek: 76.631,40 SIT, ne od-
govarja, vstop: 15. 2. 1992; ŽVIPELJ SREČ-
KO, Tržaška 42, 1000 LJUBLJANA, vložek:

38.315,70 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 2. 1992; KOVAČIČ ALBERT, Zalošče,
5294 DORNBERK, vložek: 76.631,40 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45953

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/09046 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/18842/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5632994
Firma: AMBRAS Podjetje za promet z

nepremičninami in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gosposvetska cesta 5, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOŠKOVIĆ RANKA, Na Ja-

mi 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 9. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45954

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/09047 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/18904/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5652677
Firma: PEČALBAR obrtna zadruga,

d.o.o., Brilejeva 9, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Brilejeva 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEČALBAR, ZANAETČISKA

ZADRUGA Vevčani, Struga, p.o., Vevčani,
STRUGA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-

ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45955
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09048 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/19186/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5637244
Firma: POWERFUL SPORTS ENERGIA

Podjetje za trgovino, marketing in zasto-
panje d.o.o., Ljubljana, Slovenska c. 28

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Slovenska cesta 28, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: HOČEVAR SEBASTJAN,

Verje 5, 1215 MEDVODE, vložek:
1.600.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45956
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09049 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/19483/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5633028
Firma: STORIA INTERNATIONAL pod-

jetje za poslovne storitve in trgovino
d.o.o. Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Usnjarska 9, 1000 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.960.285,00 SIT
Ustanovitelji: ROBNIK MAJDA, Zupanči-

čeva 9, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.960.285,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
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izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45957
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09050 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/19850/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5663261
Firma: ALPE-TERMOMONTAŽA d.o.o.

podjetje za inženiring, projektiranje in po-
sredovanje v gradbeništvu

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamniška 25, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.720.730,00 SIT
Ustanovitelji: TIKOM GES.M.B.H., Gaso-

metergasse 10, KLAGENFURT, vložek:
1.720.730,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45958
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09051 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/19876/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5663369
Firma: VIDEO M podjetje za avdio in

video storitve ter trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, Gosposvetska 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gosposvetska 5, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.525.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽIDAN TOMAŽ, Celovška

61, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.525.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45959

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/09052 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/19909/00 vpisalo v

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

Matična številka: 5671272
Firma: VSPO vzdrževanje, trgovina, go-

stinstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Brilejeva 15, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.501.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČERU RAJKO, Brilejeva 15,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.501.000,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45960
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09053 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/20099/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5672244
Firma: ULTIMA storitve in trgovina Ljub-

ljana, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trilerjeva 4, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: NUHIJEV JAKOB, Trilerjeva

4, 1215 MEDVODE, vložek: 1.440.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 10. 1992; GA-
LIČIČ ALEŠ, Trilerjeva 4, 1215 MEDVODE,
vložek: 160.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 30. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45961
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09054 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/20252/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5686890
Firma: KLEMEN d.o.o., storitve, uvoz-

izvoz, trgovina
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kermaunerjeva 15, 1000 LJUB-

LJANA

Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: SAČER MARIJA, Kermau-

nerjeva 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.600.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 11. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45962
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09055 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/20393/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5703956
Firma: BELLCOM proizvodno in trgov-

sko podjetje d.o.o. Kamnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zikova 10, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.350.000,00 SIT
Ustanovitelji: POJE ZVONE, Sp. Game-

ljne 1/c, 1211 LJUBLJANA ŠMARTNO, vlo-
žek: 2.350.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 3. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45963
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09056 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/20910/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5704332
Firma: TEO-TRADE d.o.o., podjetje za

proizvodnjo, trgovino, gostinstvo, turi-
zem, inženiring, storitve in zunanjo trgo-
vino Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Matije Blejca 20, 1240 KAM-
NIK

Osnovni kapital: 1.696.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOROJEVIČ DRAGO, Mati-

je Blejca 20, 1240 KAMNIK, vložek:
1.696.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
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finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45964

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/09057 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/20992/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5708494
Firma: RAK COMMERCE Trgovsko in

storitveno podjetje d.o.o. Rakek
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pod Srnjakom št. 15, 1381 RA-

KEK
Osnovni kapital: 1.501.845,60 SIT
Ustanovitelji: MALNAR ANTON, Pod Sr-

njakom 15, 1381 RAKEK, vložek:
1.501.845,60 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45965
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09058 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/21163/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5708028
Firma: RO-GARD podjetje za varovanje

oseb in premoženja, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska 106, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KORES ROBERT, Ruska uli-

ca 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v

Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45966

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/09059 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/21376/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5718775
Firma: MARIFLEX Export-import, d.o.o.,

Ljubljana, Lemeževa 2
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lemeževa 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.515.000,00 SIT
Ustanovitelji: JARC ENTERPRISES, 171

Upper Middle Road, OAKVILLE ONTARIO
CANADA, ne odgovarja, vstop: 1. 2. 1993;
SMREČNIK MARJAN, Lemeževa 2, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.515.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45967

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/09060 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/21459/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5716527
Firma: ALING Podjetje za trgovino in

posredovanje, d.o.o., Rakek
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanska 9, 1381 RAKEK
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIŠIČ NADA, Kebetova 21,

1380 CERKNICA, vložek: 583.800,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 8. 2. 1993; MIŠIČ
BRANKO, Primšarjeva 7, 1380 CERKNICA,
vložek: 125.100,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 8. 2. 1993; MIŠIČ SLAVKO, Kebetova
21, 1380 CERKNICA, vložek: 791.100,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45968

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/09061 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/21633/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5727855
Firma: BONITAS VITA trgovina, uvoz,

izvoz in svetovanje d.o.o. Kamnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Perovo 27, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.635.000,00 SIT
Ustanovitelji: PANGERC ERNA, Kocljeva

12, 1217 VODICE, vložek: 1.635.000,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45969
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09062 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/21814/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5728355
Firma: PELES proizvodno trgovsko

podjetje d.o.o. Tunjiška mlaka 13, Kam-
nik

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tunjiška mlaka 13, 1240 KAM-
NIK

Osnovni kapital: 2.201.388,00 SIT
Ustanovitelji: PETERLIN BORUT, Dražgo-

ška 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.100.694,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 1. 1993; PETERLIN GORAZD, Bratov-
ževa ploščad 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.100.694,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45970
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09063 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/21861/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:
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Matična številka: 5740959
Firma: ŠPES IN PARTNER d.n.o., pod-

jetje za turizem, šport in izobraževanje
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta Dušana Kvedra 12, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: HALER SREČKO, Rusjanov

trg 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop:
16. 3. 1993; ŠPES VERONIKA, Cesta Du-
šana Kvedra 12, 1270 LITIJA, vložek:
50.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 16. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45971
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09064 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/22108/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5740797
Firma: ABERŠEK & CO. TRANSPORT

d.n.o., Podjetje za prevoze in storitve, Ul.
Luke Svetca 3, Litija

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Luke Svetca 3, 1270 LI-
TIJA

Osnovni kapital: 101.000,00 SIT
Ustanovitelji: ABERŠEK DRAGO, Ul. luke

Svetca 3, 1270 LITIJA, vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 3. 1993; PAJK
JOŽICA, Ul. Luke Svetca 3, 1270 LITIJA,
vložek: 1.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45972
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09065 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/22565/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5758360
Firma: M & M ARNUŠ IN OSTALI trgovi-

na, mesnica in gostinske storitve, d.n.o.
Šmarje-Sap

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 101, 1293 ŠMAR-
JE-SAP

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ARNUŠ MILAN, Krtina 93,

1233 DOB, vložek: 50.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 9. 4. 1993; ARNUŠ
MARIJA, Krtina 93, 1233 DOB, vložek:
50.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 9. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45973
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09066 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/22617/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5759986
Firma: D-M TRADE d.o.o. Proizvodnja

in trgovina
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stanežiče 38b, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIR DEJAN, Zbilje 1 B,

1215 MEDVODE, 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45974
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09067 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/22701/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5790964
Firma: VINKOGRAD podjetje za grad-

beništvo d.o.o., Dolenja vas, Dolenja vas
54, Cerknica

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dolenja vas 54, 1380 CERKNI-
CA

Osnovni kapital: 1.810.325,00 SIT
Ustanovitelji: NEDELJKOVIĆ VINKO, Do-

lenja vas 54, 1380 CERKNICA, vložek:

1.810.325,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45975

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/09068 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/22858/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5763894
Firma: DIETNER Računalniški inženi-

ring d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Menardova ulica 13, Ljubljana,

1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: DIETNER ALOJZ, Menardo-

va ulica 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.600.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45976
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09069 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/23395/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5803144
Firma: ŠERATON d.o.o., podjetje za tr-

govino in storitve, Poljska 2, Šmarca,
1240 Kamnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Poljska 2, Šmarca, 1240 KAM-
NIK

Osnovni kapital: 2.479.817,00 SIT
Ustanovitelji: LABIGNAN SAŠO, Matije

Blejca 20, 1240 KAMNIK, ne odgovarja, vs-
top: 2. 6. 1993; DOLAR DRAGAN, Poljska
2, Šmarca, 1240 KAMNIK, vložek:
2.479.817,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
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št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45977

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/09070 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/23633/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5843022
Firma: MAREKO gostinsko in trgovsko

podjetje, d.o.o., Litija, Valvazorjev trg 19
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Valvazorjev trg 19, 1270 LITI-

JA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠPENDE KAREL, Valvazor-

jev trg 19, 1270 LITIJA, vložek:
1.500.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45978
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09071 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/23822/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5780314
Firma: USTJE, FEMEC & ŽUŽEK trgov-

sko podjetje, d.n.o., Šmartno pri Litiji, Li-
tija

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ustje 77, 1275 ŠMARTNO PRI
LITIJI

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽUŽEK GORAZD, Celovška

269, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop:
29. 6. 1993; FEMEC DAMJAN, Litijska
c. 31, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop:
29. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45979

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/09072 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/24095/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5782627
Firma: GOSTINSTVO ZALOKAR, d.o.o.,

Rakek
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rakovške čete 6, 1381 RAKEK
Osnovni kapital: 1.566.584,40 SIT
Ustanovitelji: ZALOKAR DRAGICA, Rakov-

ške čete 6, 1381 RAKEK, vložek:
783.292,20 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 7. 1993; ZALOKAR BOJAN, Rakovške če-
te 6, 1381 RAKEK, vložek: 783.292,20 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45980

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/09073 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/24145/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5815029
Firma: ESSEL podjetje za proizvodnjo,

trgovino in storitve, d.o.o., Kamnik, Ziko-
va ulica 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zikova ulica 12, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.505.500,00 SIT
Ustanovitelji: SIMIKIĆ LJUBO, Zikova uli-

ca 12, 1240 KAMNIK, vložek:
1.505.500,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45981

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/09074 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/24400/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5817757
Firma: TRIMAD TRADE Podjetje za tr-

govino in zastopanje d.o.o. Ljubljana, Pu-
hova 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Puhova 14, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ILJAŠ DRAGO, Zoletova 9,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45982
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09075 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/24686/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5832306
Firma: KRANJC IN ČLANI d.n.o. Trgovi-

na in proizvodnja, Bloke
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Zavrh 9, Bloke, 1385 NOVA

VAS
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRANJC DARKO, C. Josipa

Ribičiča 2, 1381 RAKEK, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop:
10. 8. 1993; KRANJC MARTINA, C. Josipa
Ribičiča 2, 1381 RAKEK, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop:
10. 8. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45983

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/09076 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/24838/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:
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Matična številka: 5817838
Firma: STUDIO MODE, KORDIČ ŽE-

LJKO IN BORUT, tekstilni izdelki, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Seškova 16, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 7.000,00 SIT
Ustanovitelji: KORDIČ ŽELJKA, Šeškova

16, 1215 MEDVODE, vložek: 3.500,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 20. 9. 1993;
KORDIČ BORUT, Šeškova 16, 1215 MED-
VODE, vložek: 3.500,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 20. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45984
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09077 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/24886/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5817935
Firma: TERACO, Trgovina na debelo in

drobno, d.o.o., Ljubljana, Koprska 94
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koprska 94, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLARIČ DARKO, Mašera-

Spasičeva 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45985
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09078 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/25694/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5858151
Firma: FIZMA transport in trgovina

d.o.o., Višnja gora
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta talcev 9, 1294 VIŠNJA

GORA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ISAKOVIĆ ZDENKA, Koblarji

76, 1332 STARA CERKEV, vložek:

750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 4.
1994; NOVAK MATJAŽ, Cesta talcev 9,
1294 VIŠNJA GORA, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 2. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45986

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/09079 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/25991/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5876028
Firma: QUADRO MEINHARDT d.o.o., tr-

govina, storitve, gradbeni inženiring in zu-
nanja trgovina, Stari trg pri Ložu

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta Notranjskega odreda,
1386 STARI TRG PRI LOŽU

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BILANOVIČ DANICA, Cesta

notranjskega odreda 43, 1386 STARI TRG
PRI LOŽU, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 9. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-45987

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/09080 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/26026/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5860687
Firma: VIDOVIĆ & CO., gradbeništvo,

trgovina, gostinstvo d.n.o., Brilejeva 20,
Ljubljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 20, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 6.000,00 SIT
Ustanovitelji: VIDOVIČ VID, Brilejeva 020,

1000 LJUBLJANA, vložek: 3.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 24. 6. 1994;
VIDOVIČ ĐUKA, Brilejeva 020, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 3.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 24. 6. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na

podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45988

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/09081 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/26229/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5895863
Firma: SAGITTA TIN podjetje za proiz-

vodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Scopolijeva 17, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: IVANOV NATAŠA, Kunaver-

jeva 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 3. 1995; KOBAL TINE, Scopolijeva 17,
1000 LJUBLJANA, vložek: 300.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1995; GORKIČ
IVO, Jana Husa 1, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 150.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45989

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/09082 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/26402/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5896061
Firma: GENEROUS Podjetje za trgovi-

no, turizem, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gasilska 18, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.575.000,00 SIT
Ustanovitelji: BENČINA RADO, Travnik

51, 1318 LOŠKI POTOK, vložek:
1.575.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 7. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
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sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45990
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09083 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/26416/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5903599
Firma: STOREDRIVER družba za nepre-

mičnine, trgovino in storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stegne 27, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: HAM PARKELJ BOJAN, Ma-

jaronova 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 5. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45991
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09084 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/26424/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5903467
Firma: FRANETOVIČ IN OSTALI zasto-

panje in trgovina, d.n.o. Ljubljana, Lepod-
vorska 2

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Lepodvorska 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: FRANETOVIČ PETER, Le-

podvorska 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
17. 5. 1995; FRANETOVIČ NADA, Lepod-
vorska 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v

Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45992
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09085 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/26468/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5908612
Firma: R.M.M. trgovina in gostinstvo,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celovška 103, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.627.400,00 SIT
Ustanovitelji: VENEZIA SPOL. S.R.O.,

Drotarska 39, BRATISLAVA, vložek:
1.627.400,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 5. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45993
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09086 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/26791/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5913322
Firma: ZALOŽBA TURIST založba in

consulting, d.o.o., Cesta 24. Junija 23
61231 Ljubljana-Črnuče

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta 24. junija 23, 1231
LJUBLJANA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 2.167.272,00 SIT
Ustanovitelji: MAJOLKA trgovina in gostin-

stvo d.o.o., Maistrova 11, 1240 KAMNIK,
vložek: 1.192.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 21. 8. 1995; ART DESIGN Proizvodnja,
trgovina in posredovanje Ljubljana d.o.o., Pi-
panova pot 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
216.727,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 8.
1995; VITRUM CLASIC D.O.O., Borova
ul. 9A, 1230 VIR, vložek: 541.818,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 21. 8. 1995; KLAN-
ČNIK PICELJ ROK, Štihova ulica 12, 1000
LJUBLJANA, vložek: 216.727,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 21. 8. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-

darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45994
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09087 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/26899/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5918693
Firma: AMERIŠKI KIROPRAKTIČNI CEN-

TER družba za zdravstveno masažo tele-
sa, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celovška 264, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZORN OTMAR, Bratov Uča-

kar 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
375.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 10.
1995; GUNARIĆ MARIJAN, Maksima Gor-
kog 16A Rijeka, HRVAŠKA, vložek:
765.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 10.
1995; JELENC JOŽE, Prezrenje št. 18,
4244 PODNART, vložek: 360.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 10. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45995
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09088 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/27135/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5928192
Firma: NOAL trgovsko, proizvodno in

storitveno podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Perovo 27, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK ALEŠ, Vrhpolje 149,

1240 KAMNIK, vložek: 750.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 10. 1995; ŠUBELJ JE-
LENA, Perovo 16, 1240 KAMNIK, vložek:
1.250.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
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izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45996
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09089 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/27299/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5928842
Firma: GROSS MERCATA d.o.o., Godič
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Godič 75 a, 1242 STAHOVICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: URANKAR IGOR, Hrib pri

Kamniku 5 a, 1240 KAMNIK, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 3. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45997
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09090 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/27629/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5928885
Firma: SAVA-ART CO. svetovalni inže-

niring, d.o.o., Stahovica
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Sp. Stranje 6, 1242 STAHOVI-

CA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: EL-GAFRAWI SALAH EL-DIN

MOHAMED ADEL, Fr. Ebert Str. 52, BAD
VILBEL, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 27. 12. 1995; AL ZUBIDI FA-
TEHI M.A.R., P.o. Box 19873, DUBAI, vlo-
žek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 12. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45998

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/09091 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/27692/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5938210
Firma: KD LAUNDRY TEC. proizvodnja

strojev, d.o.o., Dole pri Litiji
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dole pri Litiji 11, 1273 DOLE

PRI LITIJI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MANTEL ZLATO, Partizan-

ski pot 3 A, 1270 LITIJA, vložek:
735.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 2.
1996; KD KLEINDIENST GMBH, Wassertur-
mstrasse 51, AUGSBURG, vložek:
765.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 2.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45999
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09092 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/27978/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5942691
Firma: EDVARD’S DIMNIK Družba za

podjetniško, davčno in računovodsko
sve- tovanje, računovodstvo in knjigovod-
stvo, d.n.o., Komenda

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Suhadole 7d, 1218 KOMENDA
Osnovni kapital: 204.000,00 SIT
Ustanovitelji: DIMNIK NINA, Suhadole 7d,

1218 KOMENDA, vložek: 102.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 5. 4. 1996;
DIMNIK EDVARD, Suhadole 7d, 1218 KO-
MENDA, vložek: 102.000,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 5. 4. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-46000
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09093 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/28244/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5957982

Firma: BPR - INVEST d.o.o., trgovsko in
storitveno podjetje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Podhruška n.h., 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MUTIĆ JOVAN, Tuškanac

20, ZAGREB, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 18. 6. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-46001

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/09094 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/29558/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 1197681
Firma: MAGGY-HADALIN & CO. trgovi-

na in gostinstvo d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Klavčičeva 7, 1241 KAMNIK
Ustanovitelji: HADALIN MAGDALENA,

Klavčičeva 7, 1241 KAMNIK, vložek:
75.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 11. 6. 1997; KOLEŠA BRIGITA, Kovi-
narska 9 B, 1241 KAMNIK, vložek:
75.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 11. 6. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-46002
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09095 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/30504/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 1253956
Firma: JAKLIČ-LUNCA & CO. podjetje

za gostinske in druge storitve, d.n.o., Za-
gradec

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Zagradec 58, Grosuplje, 1290
ZAGRADEC

Ustanovitelji: JAKLIČ TOMAŽ, Zagradec
58, 1290 GROSUPLJE, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 10. 11. 1997; JAKLIČ ANDRE-
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JA, Zagradec 58, 1290 GROSUPLJE, odg.s
svojim premož., vstop: 10. 11. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-46003

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/09096 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/30557/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 1274694
Firma: CONNY uvoz-izvoz in finančni

inženiring d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Topol 20, 1380 CERKNICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JUNG FAZILA, Eichholzer

Weg 13, ODENTHAL, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 3. 1998; JUNG
HANS WILBERT, Eichholzer Weg 13, ODEN-
THAL, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 10. 3. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-46004

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/09097 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/31241/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5828392
Firma: AVTO DAR podjetje za storitve

in trgovino, d.o.o., Trzin
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kidričeva 13/D, 1234 TRZIN,

MENGEŠ
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZORKO DARKO, Dušana

Kvedra 40, 3230 ŠENTJUR, vložek:
2.100.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz

sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

MARIBOR

Sr-44337

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2000/04102 z dne 14. 9.
2000 pod št. vložka 1/08969/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Firma: W.T.A. BUS financiranje in
upravljanje podjetij d.d.

Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Ptujska cesta 184, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: ATLANTIC SECURITIES

LTD, COLAGAN TRUST COMPANY, British
Virgin Islands, ., vložek: 1.000.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 1. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur.list RS štev. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sk-
lep lahko družbenik oziroma delničar gospo-
darske družbe in upnik gospodarske družbe
v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-44455
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00885 z dne 5. 4.
2001 pod št. vložka 1/05990/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5634784
Firma: KARBA-PREVOZ avtoprevozni-

ško podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vosek 6 a, 2231 PERNICA
Osnovni kapital: 1.992.000,00 SIT
Ustanovitelji: KARBA ANTON, Vosek 6/a,

2231 PERNICA, vložek: 1.992.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-44456

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/00893 z dne 5. 4.

2001 pod št. vložka 1/08729/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5788455
Firma: KIDDY-LINE družba za trgovino

in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gasilska 7, 2352 SELNICA OB

DRAVI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HOŠPEL VERA, Gasilska 7,

2352 SELNICA OB DRAVI, vložek:
953.823,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 7. 1993; HOŠPEL MIRKO, Gasilska 7,
2352 SELNICA OB DRAVI, vložek:
546.176,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 11. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44457
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00894 z dne 5. 4.
2001 pod št. vložka 1/04715/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5564034
Firma: BRAMIS podjetje za trgovino,

gostinstvo, storitve in proizvodnjo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vukovski dol 7, 2221 JARENI-

NA
Osnovni kapital: 1.501.233,00 SIT
Ustanovitelji: MIKIŠ BRANKO, Vukovski

dol 7, 2221 JARENINA, vložek: 750.616,50
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 11. 1991;
KREMENOVIČ MARIJA, Radvanjska cesta
63, 2000 MARIBOR, vložek: 750.616,50
SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44458
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00895 z dne 5. 4.
2001 pod št. vložka 1/04590/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:
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Matična številka: 5550351
Firma: LARISA-PARTLIČ & CO. trgov-

sko, gostinsko in storitveno podjetje
d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Podigrac 6, 2201 ZGORNJA
KUNGOTA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PARTLIČ ALOJZ - trgovec,

Podigrac 6, 2201 ZGORNJA KUNGOTA, vlo-
žek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 3. 4. 1996; PARTLIČ DOBRI - dela-
vec, Podigrac 6, 2201 ZGORNJA KUNGO-
TA, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 3. 4. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44459
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00896 z dne 5. 4.
2001 pod št. vložka 1/04777/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5567432
Firma: VISPOT podjetje za storitve, po-

sredništvo in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Štantetova 32, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: BIZJAK VERA, Štantetova

30, 2000 MARIBOR, vložek: 754.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 11. 1991; BIZ-
JAK IVAN, Štantetova 30, 2000 MARIBOR,
vložek: 754.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 20. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44460
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00897 z dne 5. 4.
2001 pod št. vložka 1/04694/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5577594
Firma: MVM trgovsko, proizvodno, zu-

nanjetrgovinsko in storitveno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Klinetova 6, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.723.739,00 SIT
Ustanovitelji: LAČEN BORIS, Klinetova 6,

2000 MARIBOR, vložek: 1.723.739,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovnaju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega regista. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44461
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00898 z dne 5. 4.
2001 pod št. vložka 1/04633/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5561540
Firma: SIERRA - IMEX prevozniško pod-

jetje in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška c. 53, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.516.000,00 SIT
Ustanovitelji: HAXHIU LUTFI, Naim Fras-

herio, PODUJEVO ZRJ, vložek: 758.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 10. 1991; HA-
XHIU BEDRI, Naim Frasherio, PODUJEVO
ZRJ, vložek: 758.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-44462
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00899 z dne 5. 4.
2001 pod št. vložka 1/04776/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5566533
Firma: SACRAMENTO transport, trgo-

vina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Valvasorjeva ul. 12, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAJCEN DRAGO, Jadran-

ska ulica 10, 2250 PTUJ, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 8. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepa o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na

podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list
štev. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v
izreku navedena gospodarska družba izbriše
iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sk-
lep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki
začne teči: - za gospodarsko družbo od vro-
čitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikago-
spodarske družbe od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44463

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/00900 z dne 5. 4.
2001 pod št. vložka 1/04744/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5561744
Firma: AGROVAR trgovina in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Strma ul. 8, 2311 HOČE
Osnovni kapital: 1.834.820,00 SIT
Ustanovitelji: KERHE ZVEZDANA, Strma

ulica 8, 2311 HOČE, vložek: 1.834.820,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44464
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00901 z dne 5. 4.
2001 pod št. vložka 1/04727/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5561329
Firma: KAJ gradbeništvo in turizem, ex-

port-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Židovska ulica 11, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.518.000,00 SIT
Ustanovitelji: DELIBAŠIČ RATKO, Gregor-

čičeva 29/a, 2000 MARIBOR, vložek:
1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 11. 1992; ŠTUKOVNIK VLADKA, Tom-
šičeva 22, 2000 MARIBOR, vložek:
10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 5.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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-
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ničarja gospodarske družbe ali upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44465

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/00902 z dne 5. 4.
2001 pod št. vložka 1/05503/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5608937
Firma: AKUMULACIJA podjetje za ra-

čunovodske storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Benedikt 98, 2234 BENEDIKT
Osnovni kapital: 1.828.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠIJANEC IRENA, Benedikt

98, 2234 BENEDIKT, vložek: 1.828.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44466
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00903 z dne 5. 4.
2001 pod št. vložka 1/05680/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5658462
Firma: MIMADAS podjetje za trgovino,

storitve, turizem in gostinstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Roberta Kukovca 48, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAJHENIČ BERNARD, Ro-

berta Kukovca 48, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 8. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44467
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00904 z dne 5. 4.
2001 pod št. vložka 1/03185/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5433355
Firma: OST družba za proizvodnjo, tr-

govino, storitve in inženiring d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pesnica 41, 2211 PESNICA PRI

MARIBORU
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PESTIČEK MIRKO, Šentilj

113, 2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORI-
CAH, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 16. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-44468
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00905 z dne 5. 4.
2001 pod št. vložka 1/03200/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5444039
Firma: EMPIR podjetje za trgovino

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kettejeva 14, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.624.000,00 SIT
Ustanovitelji: ILJADICA MIKECIN BRAN-

KA, Kettejeva 14, 2000 MARIBOR, vložek:
1.624.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (Ur. list
štev. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: 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-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-44469

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/00906 z dne 5. 4.
2001 pod št. vložka 1/03234/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5435285
Firma: AVANTI proizvodnja, inženering,

trgovina, turizem d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pivola 67/e, 2311 HOČE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOLOB VOJKO, Pivola

67/e, 2311 HOČE, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44470
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00925 z dne 5. 4.
2001 pod št. vložka 1/03610/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5491487
Firma: GROINT podjetje za gradbeniš-

tvo, inženiring, trgovino, uvoz in izvoz
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Veljka Vlahoviča 71, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 1.501.000,00 SIT
Ustanovitelji: CESTAR IVAN, Ulica Veljka

Vlahoviča 71, 2000 MARIBOR, vložek:
1.501.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44479
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00942 z dne 5. 4.
2001 pod št. vložka 1/03665/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5496438
Firma: KOVAČIČ IN KRIŽAN podjetje za

inovativne in kreativne koncepte, consul-
ting, marketing d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Staneta Severja 13, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 1.702.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVAČIČ MAJA, Cesta pro-

leterskih brigad 62, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 3. 1991; KRIŽAN ZLATKO, Ulica Staneta
Severja 13, 2000 MARIBOR, vložek:
1.692.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
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št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44491

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/00953 z dne 5. 4.
2001 pod št. vložka 1/03774/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5476453
Firma: COMPUTER TEHNOLOGIES ra-

čunalniške storitve in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ob Blažovnici 56 B, 2341 PE-

KRE-LIMBUŠ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DVORŠEK IVAN, Ob Blažov-

nici 56/b, 2341 PEKRE-LIMBUŠ, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 10. 1994; MEHAKOVIĆ RAMIZ, G. No-
vakovića 4, SARAJEVO, BIH, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 10. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44493

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/00954 z dne 5. 4.
2001 pod št. vložka 1/03915/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5491401
Firma: TRGOANTE podjetje za prodajo

izdelkov na debelo in drobno d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Glavni trg 25, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.652.000,00 SIT
Ustanovitelji: DUJIĆ MARIJA, Glavni trg

25, 2000 MARIBOR, vložek: 90.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 6. 1991; IVANO-
VIĆ MARINA, Glavni trg 25, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.562.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 17. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44495

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/00955 z dne 6. 4.
2001 pod št. vložka 1/03630/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5472440
Firma: KOTAI proizvodnja, trgovina,

storitve, export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kekčeva 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.015.178,00 SIT
Ustanovitelji: KOSTANJEVEC BORUT,

Kekčeva 4, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 1990; KOSTANJEVEC OLGA, Kek-
čeva 4, 2000 MARIBOR, vložek:
2.014.178,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-44497
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00956 z dne 6. 4.
2001 pod št. vložka 1/03564/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5490324
Firma: BARBOS trgovina in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Fram 48, 2313 FRAM
Osnovni kapital: 1.547.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽIGART DAMIJAN, Ulica Sta-

neta Severja 3, 2000 MARIBOR, vložek:
773.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 11. 1997; VAGNER SONJA, Ulica Sta-
neta Severja 3, 2000 MARIBOR, vložek:
773.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 11. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44499

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/00957 z dne 6. 4.
2001 pod št. vložka 1/03731/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5475686
Firma: JOST & CO export-import, pod-

jetje za trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Na produ 1 Bresternica, 2351

KAMNICA
Osnovni kapital: 1.640.000,00 SIT
Ustanovitelji: JOŠT RAJKO, Na produ 1,

2351 KAMNICA-BRESTERNICA, vložek:
1.640.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44501
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00958 z dne 6. 4.
2001 pod št. vložka 1/01099/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5310237
Firma: UNICOM trgovina, turizem, po-

sredovanje, proizvodnja in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kersnikova 3, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETEK VILMA, Bresterniška

graba 160, 2351 KAMNICA, vložek:
1.500.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44503
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00959 z dne 6. 4.
2001 pod št. vložka 1/03891/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5490111
Firma: STP STANKO storitveno, trgov-

sko in proizvodno podjetje d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gorkega 14, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.507.560,00 SIT
Ustanovitelji: STANKO MARJAN, Kopriv-

nikova 3, 2000 MARIBOR, vložek:
1.507.560,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44505

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/00960 z dne 6. 4.
2001 pod št. vložka 1/01712/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5343798
Firma: SLT BIRO gradbeništvo in za-

ključna dela v gradbeništvu, proizvodnja,
trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Turnerjeva 17, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: STRAŽAR LORE, Podgorni-

kova 5, 2341 PEKRE-LIMBUŠ, vložek:
405.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 9. 1993; STRAŽAR SAŠA, Podgornikova
5, 2341 PEKRE-LIMBUŠ, vložek:
1.095.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44507

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/00961 z dne 6. 4.
2001 pod št. vložka 1/01864/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5348358
Firma: AGROPAN export-import-notra-

nja trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Meljska cesta 36/II, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PK PANONKA SOMBOR,

Edvarda Kardelja bb, SOMBOR, JUGOSLA-

VIJA, vložek: 50.000,25 SIT, ne odgovarja,
vstop: 28. 2. 1990; OEFETT G.M.B.H., St.
Marx b.b., 1034 WIEN, AVSTRIJA, vložek:
483.333,25 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 2. 1990; VOJNIČ-ZELIČ MIRKO, Lacko-
va 229, 2341 PEKRE-LIMBUŠ, vložek:
483.333,25 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 2. 1990; TRATNIK IVO, Pri pošti 14,
2341 PEKRE-LIMBUŠ, vložek: 483.333,25
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44508

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/00962 z dne 6. 4.
2001 pod št. vložka 1/01881/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5361184
Firma: BECOMM trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica 9. maja 32, 2204 MI-

KLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: BEDOK VLADIMIR, Ulica 9.

maja 32, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, vložek: 751.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 9. 2. 1990; BEDOK MARIJA,
Ulica 9. maja 32, 2204 MIKLAVŽ NA DRAV-
SKEM POLJU, vložek: 751.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 9. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44509

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/00963 z dne 6. 4.
2001 pod št. vložka 1/00971/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5289351
Firma: NOVOŠPED TRADING špedicij-

sko, transportno in trgovsko podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržaška cesta 53, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 11.175.376,00 SIT

Ustanovitelji: BLAŽKE PETER, Bezena
50, 2342 RUŠE, vložek: 430.850,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 8. 1989; HOJNIK
JUSTIN, Pariške komune 40/a, 2000 MARI-
BOR, vložek: 430.850,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 23. 8. 1989; BLAŽKE MARJANA,
Bezena 50, 2342 RUŠE, vložek:
140.300,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 8. 1989; POGLAJEN STANISLAV, Ulica
Ruške čete 2/a, 2342 RUŠE, vložek:
993.376,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 5. 1993; SPEDITION L. LAFER, Belgierg
14, GRAZ, AVSTRIJA, vložek: 9.180.000,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44510
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00964 z dne 6. 4.
2001 pod št. vložka 1/03507/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5466440
Firma: JACK POINT podjetje za organi-

ziranje in izvajanje iger za zabavo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mlinska ulica 1, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.758.422,90 SIT
Ustanovitelji: COIN IN FREIZEITGESTAL-

TUNGSGESELLSCHAFT M.B.H., Karlauer-
stra. 11, GRADZ, 8020 AVSTRIJA, vložek:
1.758.422,90 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44517
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00971 z dne 9. 4.
2001 pod št. vložka 1/02047/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5348820
Firma: HUMAN podjetje za izdelovanje

notranje opreme d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bezenškova 23, 2000 MARI-

BOR
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Osnovni kapital: 1.611.857,70 SIT
Ustanovitelji: KOVAČIČ IGOR, Ferkova

18, 2000 MARIBOR, vložek: 1.011.118,32
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1990; KOVA-
ČIČ IRIS, Bezenškova 23, 2000 MARIBOR,
vložek: 5.963,87 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 3. 1990; A BANKA d.d., Titova 32, 1000
LJUBLJANA, vložek: 594.775,51 SIT, ne od-
govarja, vstop: 4. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44519

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/00972 z dne 9. 4.
2001 pod št. vložka 1/01725/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5353548
Firma: STEKLO BERDNIK podjetje za

izdelavo in obdelavo stekla ter trgovino
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Fram 4/b, 2313 FRAM
Osnovni kapital: 1.626.922,00 SIT
Ustanovitelji: BERDNIK JOŽEF, Fram

4/b, 2313 FRAM, vložek: 1.626.922,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44521
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00973 z dne 9. 4.
2001 pod št. vložka 1/01752/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5343968
Firma: ŠKRIPEC proizvodno trgovsko

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šarhova ul. 77/a, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.745.874,60 SIT
Ustanovitelji: ŠKRIPEC SREČKO, Šarho-

va 77 a, 2000 MARIBOR, vložek:
872.937,30 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 3. 1990; ŠKRIPEC JOŽICA, Šarhova 77
a, 2000 MARIBOR, vložek: 872.937,30 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44523
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00974 z dne 9. 4.
2001 pod št. vložka 1/01472/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5324076
Firma: SANTANA D & S proizvodnja, tr-

govina, storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bevkova 3, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠUT DUŠAN, Bevkova ulica

3, 2000 MARIBOR, vložek: 751.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 5. 1994; ŠUT SIL-
VA, Bevkova ulica 3, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 751.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44525
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00975 z dne 9. 4.
2001 pod št. vložka 1/01519/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5336830
Firma: DERMA proizvodnja, trgovina,

turizem in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pesnica 51, 2211 PESNICA PRI

MARIBORU
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FORTIČ IGOR, Bratovševa

ploščad 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 2. 1990; FORTIČ ESTHER, Cesta XIV.
divizije 5, 2000 MARIBOR, vložek:
150.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-

ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44527
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00976 z dne 9. 4.
2001 pod št. vložka 1/01630/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5332745
Firma: PAVEU podjetje za grafično de-

javnost, trgovino in gostinstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica Staneta Severja 3/a,

2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAVEU LJUBO, Turnerjeva

21, 2000 MARIBOR, vložek: 1.502.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44529
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00977 z dne 9. 4.
2001 pod št. vložka 1/01652/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5342325
Firma: MERINO trgovsko, storitveno in

proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica Staneta Severja 13, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 1.694.000,00 SIT
Ustanovitelji: VOGRINEC ZDRAVKO, Uli-

ca Staneta Severja 13, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 847.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 7. 1994; CENER RENATA, Slovenska
29, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
847.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 7.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
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Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44531
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00978 z dne 9. 4.
2001 pod št. vložka 1/01717/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5664519
Firma: ZP KOS podjetje za trgovino in

storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vetrinjska 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 3.149.833,00 SIT
Ustanovitelji: KOS PETER, Zidanškova 4,

2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
1.574.916,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 10. 1994; MEDIĆ ZDENKA, Put Petrića
47/b, ZADAR, R HRVAŠKA, vložek:
1.574.916,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 2. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44533
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00979 z dne 9. 4.
2001 pod št. vložka 1/02468/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5390460
Firma: TE-GA proizvodno in trgovsko

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Flisova 48, 2211 HOČE
Osnovni kapital: 1.525.000,00 SIT
Ustanovitelji: GAJZER TEODOR, Flisova

48, 2311 HOČE, vložek: 1.525.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 31. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44535
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00980 z dne 9. 4.
2001 pod št. vložka 1/01280/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5310482
Firma: I.H.P. mednarodna trgovina in

proizvodnja d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška cesta 53, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 8.890.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROJKO DUŽIČ RENATA,

Plečnikova ulica 5, 2000 MARIBOR, vložek:
35.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 12. 1989; ROJKO FRIDERIK, Plečnikova
ulica 5, 2000 MARIBOR, vložek:
8.855.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 11. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44543
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00994 z dne 10. 4.
2001 pod št. vložka 1/02337/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5379989
Firma: ERNESTINO trgovina, velepro-

daja in maloprodaja z mešanim blagom,
gostinstvo in turizem ter storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Poštna ul. 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.501.210,65 SIT
Ustanovitelji: TRAMŠEK ERNEST, Židov-

ska ulica 1, 2000 MARIBOR, vložek:
1.501.210,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-44544
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00995 z dne 10. 4.
2001 pod št. vložka 1/01207/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5306655
Firma: TEKS-AS proizvodno, trgovsko

in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Fram 1/a, 2313 FRAM
Osnovni kapital: 5.119.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOCIPER BOGO, Fram 1/a,

2313 FRAM, vložek: 5.119.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 21. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44545
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00996 z dne 10. 4.
2001 pod št. vložka 1/03175/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5430925
Firma: JADRING-COMMERCE trgovina,

inženiring in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prušnikova 40, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 18.986.819,05 SIT
Ustanovitelji: KRAJNC DAVORIN, Slepa

ulica 4, 2351 KAMNICA, vložek:
18.986.819,05 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44546

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/00997 z dne 10. 4.
2001 pod št. vložka 1/03131/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5431026
Firma: ELANDY proizvodno, trgovsko

in storitveno podjetje export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Smetanova 33, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 3.622.780,00 SIT
Ustanovitelji: ANDERLIČ IVAN, Gregorči-

čeva ulica 35, 2000 MARIBOR, vložek:
3.622.780,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 5. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
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stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44547
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00998 z dne 10. 4.
2001 pod št. vložka 1/02912/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5416795
Firma: ČIN podjetje za storitveno de-

javnost d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vrazova 25, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.509.810,00 SIT
Ustanovitelji: ŠAFARIČ PAVEL, Trg Duša-

na Kvedra 9, 2000 MARIBOR, vložek:
1.509.810,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44548
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00999 z dne 10. 4.
2001 pod št. vložka 1/02724/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5405149
Firma: BUSINESS BIRO marketing, trž-

ne komunikacije in posredovanje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prušnikova 18, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.504.435,00 SIT
Ustanovitelji: PREMOVIČ SVETISLAV,

Prušnikova ulica 18, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 1.504.435,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 25. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44549
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01000 z dne 10. 4.

2001 pod št. vložka 1/02874/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5414466
Firma: NENO-FASHION proizvodno in

trgovsko podjetje export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gospejna 14, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 3.204.000,00 SIT
Ustanovitelji: PROTIČ NENAD, Ljubljan-

ska 64, 2000 MARIBOR, vložek:
3.204.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-44550
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01001 z dne 10. 4.
2001 pod št. vložka 1/02624/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5401020
Firma: EUROBIM business info market

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prešernova 1, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.552.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRAUTBERGER DUŠAN, Ki-

dričeva ulica 9/b, 2000 MARIBOR, vložek:
1.552.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 9. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44552
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01002 z dne 10. 4.
2001 pod št. vložka 1/02660/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5392632
Firma: LETRANS podjetje za avtopre-

vozništvo, proizvodnjo, gradbeništvo, tu-
rizem in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lesjakova 48/a, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 1.507.082,50 SIT
Ustanovitelji: LEBAR SLAVKO, Lesjakova

48 a, 2000 MARIBOR, vložek:
1.507.082,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44554
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01003 z dne 10. 4.
2001 pod št. vložka 1/02653/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5405424
Firma: HOTEX trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pohorska 23, 2311 HOČE
Osnovni kapital: 1.833.718,00 SIT
Ustanovitelji: GOSTINČAR IZIDOR, Po-

horska 23, 2311 HOČE, vložek:
1.833.718,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44559
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01007 z dne 11. 4.
2001 pod št. vložka 1/01370/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5317932
Firma: GADA podjetje za svetovanje,

posredništvo, zastopanje in trgovino
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lekarniška 5, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLEMENČIČ ALOJZ, Marči-

čeva 3, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
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sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44561
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01008 z dne 11. 4.
2001 pod št. vložka 1/01371/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5323614
Firma: EURO trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maistrova 3, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: POLEGEK MATEJ, Cesta

Zmage 18, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44563
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01009 z dne 11. 4.
2001 pod št. vložka 1/03460/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5466571
Firma: ITS podjetje za intelektualne in

tržne storitve poslovno-informacijskih in
elektro sistemov d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljanska 7/a, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 1.513.100,00 SIT
Ustanovitelji: GALUN IVAN, Ljubljanska

7/a, 2000 MARIBOR, vložek: 1.513.100,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44565
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01010 z dne 11. 4.

2001 pod št. vložka 1/07872/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5744369
Firma: TELETRG prodaja na daljavo

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica Pohorskega bataljona 14,

2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.724.000,00 SIT
Ustanovitelji: VRBANC SREČO, Vojkova

cesta 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
689.600,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 5.
1995; FRANGEŽ DRAGAN, Gosposvetska
39, 2000 MARIBOR, vložek: 1.034.400,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 6. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44567
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01011 z dne 11. 4.
2001 pod št. vložka 1/01385/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5318149
Firma: DOBRAVA proizvodnja, gradbe-

ništvo in storitve v blagovnem prometu
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zolajeva 11, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOLBL JAKOB, Na Griču 8,

2000 MARIBOR, vložek: 810.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 8. 2. 1990; KOLBL
BRANKO, Ulica Saše Deva 15, 2000 MARI-
BOR, vložek: 230.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 8. 2. 1990; KOLBL ALOJZIJA, Na
Griču 8, 2000 MARIBOR, vložek:
230.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 2. 1990; KOLBL MARIJA, Ulica Saše De-
va 15, 2000 MARIBOR, vložek: 230.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44569
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01012 z dne 11. 4.

2001 pod št. vložka 1/01383/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5332397
Firma: PASTASCIUTTA družba za pro-

izvodnjo in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maistrova 16, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: SLOKAN MITJA, Maistrova

ulica 16, 2000 MARIBOR, vložek:
1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44571
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01013 z dne 11. 4.
2001 pod št. vložka 1/03367/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5447429
Firma: MURCOM podjetje za računal-

ništvo, svetovanje in programski inženi-
ring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Čufarjeva 5, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.789.000,00 SIT
Ustanovitelji: MURŠIČ MIROSLAV, Pesni-

ca pri Mariboru 38, 2211 PESNICA, vložek:
1.789.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44573

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01014 z dne 11. 4.
2001 pod št. vložka 1/01220/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5306787
Firma: RING podjetje za gospodarski

in turistični marketing, posred. ter ob-
delovalno, serv. in gostinsko, tur. zuna-
njetrgovinsko in trgovsko dejavnost
d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Jožice Flander 2, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 1.592.210,00 SIT
Ustanovitelji: URBIČ MILAN, Grogova 12,

2000 MARIBOR, vložek: 881.640,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 11. 1989; URBIČ
HELENA, Grogova 12, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 710.570,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44575
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01015 z dne 11. 4.
2001 pod št. vložka 1/01253/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5322863
Firma: SENTEX podjetje za nabavo,

predelavo, prodajo in posredovanje tek-
stilnih materialov d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta proleterskih brigad 79,
2000 MARIBOR

Osnovni kapital: 1.730.000,00 SIT
Ustanovitelji: SENEKOVIČ PETER, Antoli-

čičeva 10, 2000 MARIBOR, vložek:
865.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1989; SENEKOVIČ VLASTA, Antoli-
čičeva 10, 2000 MARIBOR, vložek:
865.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 7.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44577

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01016 z dne 11. 4.
2001 pod št. vložka 1/01315/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5325706
Firma: OGI storitve in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Na Jelovcu 67, 2354 BRE-

STERNICA

Osnovni kapital: 2.874.000,00 SIT
Ustanovitelji: OGOREVC KAROL-ADOLF,

Na Jelovcu 67, 2354 BRESTERNICA, vlo-
žek: 1.245.400,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 16. 1. 1990; OGOREVC MATJAŽ, Na
Jelovcu 67, 2354 BRESTERNICA, vložek:
958.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 1. 1990; OGOREVC FRANČIŠKA, Na
Jelovcu 67, 2354 BRESTERNICA, vložek:
670.600,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44590
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01105 z dne 20. 4.
2001 pod št. vložka 1/01772/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5353432
Firma: KUNIS podjetje za trgovino, mar-

keting in proizvodnjo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vetrinjska ul. 17, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.691.846,00 SIT
Ustanovitelji: PRAH NATAŠA, Vetrinjska

ulica 17, 2000 MARIBOR, vložek:
592.146,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 3. 1990; PRAH NEVENKA, Prušnikova
32, 2000 MARIBOR, vložek: 592.146,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 3. 1990; PRAH
BOGOMIR, Prušnikova 32, 2000 MARIBOR,
vložek: 507.554,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 1. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44591

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01106 z dne 20. 4.
2001 pod št. vložka 1/01398/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5331994
Firma: UNIVERSAL SGT podjetje za

splošne gradbene in posredniške ter tr-
govinske storitve živilskih in neživilskih
proizvodov d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maistrova 8/a, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOROŠEC FRANC, Gradi-

ška 520, 2211 PESNICA PRI MARIBORU,
vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 1. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44592

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01107 z dne 20. 4.
2001 pod št. vložka 1/01299/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5372585
Firma: UTRIPP uvozno, trgovsko, izvoz-

no, proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vošnjakova ulica 29, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 3.402.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARIČEVIČ DUŠAN, Voš-

njakova ulica 29, 2000 MARIBOR, vložek:
1.701.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 1. 1990; MAROLT JANJA, Prušnikova
ulica 48, 2000 MARIBOR, vložek:
1.701.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44593
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01108 z dne 20. 4.
2001 pod št. vložka 1/02376/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5396743
Firma: DAMA gradbeništvo, trgovina,

posredništvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prušnikova 40, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: KURBUS DARKO, Prušniko-

va 40, 2000 MARIBOR, vložek:
1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 5. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44594
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01109 z dne 20. 4.
2001 pod št. vložka 1/02525/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5395704
Firma: CEKIN podjetje za proizvodnjo,

trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gundoličeva 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.435.860,00 SIT
Ustanovitelji: FAJFAR VIDA, Gunduličeva

ulica 6, 2000 MARIBOR, vložek:
2.435.860,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44595

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01110 z dne 20. 4.
2001 pod št. vložka 1/02670/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5402026
Firma: LOGEX podjetje za posredova-

nje v notranjem in mednarodnem prome-
tu in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Meljski dol 5/b, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 1.515.834,10 SIT
Ustanovitelji: VALENKO OTON, Meljski

dol 5/b, 2000 MARIBOR, vložek:
1.515.834,10 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44596

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01111 z dne 20. 4.
2001 pod št. vložka 1/03146/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5432774
Firma: VALERY proizvodno, trgovsko in

storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vrazova 60, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.125.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠPRINGER JELKA, Vrazova

60, 2000 MARIBOR, vložek: 1.107.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 9. 1990; ŠPRIN-
GER MAKSIMILJAN, Vrazova 60, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 1.018.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 6. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-44597
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01112 z dne 20. 4.
2001 pod št. vložka 1/06977/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5703093
Firma: ZANKI trgovsko podjetje, expo-

rt-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dravska 7, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.501.800,00 SIT
Ustanovitelji: ZANKI MARINA, Zelengor-

ska poljana 1, ZAGREB, R HRVAŠKA, vlo-
žek: 1.501.800,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 27. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44598
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01113 z dne 20. 4.

2001 pod št. vložka 1/04014/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5499259
Firma: FERMENT trgovsko podjetje

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Loška 13, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.528.300,00 SIT
Ustanovitelji: SERDINŠEK DRAGO, Kve-

drova 5, 2250 PTUJ, vložek: 1.528.300,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44599
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01114 z dne 20. 4.
2001 pod št. vložka 1/06077/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5636990
Firma: TIMA COMMERCE podjetje za

trgovino, svetovanje in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Svetozarevska 10, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TIMA HOLDING d.d., Sve-

tozarevska 10, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44600
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01115 z dne 20. 4.
2001 pod št. vložka 1/05653/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5611024
Firma: KODER storitveno, trgovinsko

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Spodnji trg 6, 2344 LOVRENC

NA POHORJU
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Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: KODER JOŽE, Spodnji trg

6, 2344 LOVRENC NA POHORJU, 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44601
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01116 z dne 20. 4.
2001 pod št. vložka 1/06808/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5676568
Firma: V.T.S. KOSTANJEVEC IN DRUGI

podjetje za trgovino in storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Svečane 7, 2214 SLADKI VRH
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOSTANJEVEC BORUT -

ekonomist, Kekčeva 4, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 50.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 26. 12. 1994; KOSTANJEVEC BAR-
BARA - ekonomist, Kekčeva 4, 2000 MARI-
BOR, vložek: 50.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 26. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44602
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01117 z dne 20. 4.
2001 pod št. vložka 1/04623/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5549663
Firma: KODA 92 davčno svetovanje in

aplikativni software d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Borštnikova 47, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.518.600,00 SIT
Ustanovitelji: KORENJAK MILAN, Antoli-

čičeva 12, 2000 MARIBOR, vložek:
1.518.600,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44603

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01118 z dne 20. 4.
2001 pod št. vložka 1/03187/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5428122
Firma: LEVANA trgovina in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jožeta Lamperta 13, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: UROŠEVIĆ MARIJAN, Jože-

ta Lampreta 13, 2000 MARIBOR, vložek:
751.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 10.
1994; RADOVNIKOVIĆ ROBERTO, Čajkov-
skog 4, SPLIT, HRVAŠKA, vložek:
751.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 10.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44604
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01119 z dne 20. 4.
2001 pod št. vložka 1/02985/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5657261
Firma: EXO podjetje za gospod. in tu-

rist. marketing, predst., zastop. in posred.
ter obdelovalno, servis.in gos. turistič. zu-
nanjetrg. in trgov. dejavnost d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Slovenska 5, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.582.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAVNJAK VLADIMIR, Slo-

venska 5, 2000 MARIBOR, vložek:
791.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 8. 1990; RAVNJAK MAJDA, Slovenska
5, 2000 MARIBOR, vložek: 791.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-

ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44605
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01120 z dne 20. 4.
2001 pod št. vložka 1/05707/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5627885
Firma: ALMABO, FERK & JURŠIČ trgov-

sko in storitveno podjetje d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Orehova vas 23, 2312 OREHO-

VA VAS
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: FERK ALEKSANDER - labo-

rant, Štantetova 26, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 27. 12. 1994; JURŠIČ MARINA - fri-
zerka, Orehova vas 23, 2312 OREHOVA
VAS, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 27. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44606
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01121 z dne 20. 4.
2001 pod št. vložka 1/05742/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5617162
Firma: KALIMERO transport, trgovina,

posredovanje, marketing, turizem, inže-
niring, storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Frankolovska 19, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 1.519.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRAMBERGER BOŠTJAN,

Frankolovska 19, 2000 MARIBOR, vložek:
1.519.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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-
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ničarja gospodarske družbe ali upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44607

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01122 z dne 20. 4.
2001 pod št. vložka 1/06949/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5683076
Firma: KROKAR trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lesjakova 16, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.644.406,40 SIT
Ustanovitelji: KRAMER MAJDA, Lesjako-

va ulica 16, 2000 MARIBOR, vložek:
1.644.406,40 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44608
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01123 z dne 20. 4.
2001 pod št. vložka 1/06965/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5701457
Firma: MB DYNAMIC trgovsko storitve-

no podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljanska 9, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.805.867,90 SIT
Ustanovitelji: ŠARENAC MOMČILO, Vita

Kraigherja 22, 2000 MARIBOR, vložek:
1.805.867,90 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44609
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01124 z dne 20. 4.
2001 pod št. vložka 1/07342/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5689465
Firma: PRIME podjetje za trgovino, sto-

ritve in proizvodnjo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prušnikova 20, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.503.700,00 SIT
Ustanovitelji: KOJC BOŠTJAN, Prušniko-

va 20, 2000 MARIBOR, vložek:
1.503.700,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44610
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01131 z dne 23. 4.
2001 pod št. vložka 1/04310/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5518652
Firma: MALOTTO podjetje za trgovino

na debelo in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Štantetova 20, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: MALEK OTTO, Štantetova

20, 2000 MARIBOR, vložek: 1.508.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44611

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01132 z dne 23. 4.
2001 pod št. vložka 1/04309/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5518580
Firma: HARPUNA trgovina in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gunduličeva 12, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.605.600,00 SIT
Ustanovitelji: POŠTRAK DUŠAN, Gundu-

ličeva 12, 2000 MARIBOR, vložek:

1.605.600,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 7. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44612

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01133 z dne 23. 4.
2001 pod št. vložka 1/04210/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5511062
Firma: BIOCONTI export-import, pod-

jetje za trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mlinska ul. 1, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 3.331.000,00 SIT
Ustanovitelji: AŽDAJIĆ BORIS, Kumičiće-

va 10, ZAGREB 41000, HRVAŠKA, vložek:
3.331.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 3. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44613
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01134 z dne 23. 4.
2001 pod št. vložka 1/04382/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5531381
Firma: VALENTINO & MENDEK podjet-

je za trgovino, turizem, transport, export-
import, rent a car, gostinstvo in storitve
d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ptujska c. 29, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MENDEK VALENT, Ulica

Staneta Severja 4, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
25. 5. 1994; MENDEK VALENTINA, Ulica
Staneta Severja 4, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
25. 5. 1994; MENDEK VALENTIN0, Ulica
Staneta Severja 4, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
25. 5. 1994; MENDEK IRENA, Ulica Stane-
ta Severja 4, 2000 MARIBOR, vložek:
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2.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44614

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01135 z dne 23. 4.
2001 pod št. vložka 1/03908/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5513979
Firma: EME-BORZA posredniško pod-

jetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ribniška ulica 12, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.589.000,00 SIT
Ustanovitelji: MLAKAR EMIL, Riniška 12,

2000 MARIBOR, vložek: 1.589.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 4. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44615
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01136 z dne 23. 4.
2001 pod št. vložka 1/03923/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5495377
Firma: VINI podjetje za trgovino in sto-

ritve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gregorčičeva 27, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.671.000,00 SIT
Ustanovitelji: TEŽAK VOJMIR, Ulica Je-

lenčevih 36, 2341 PEKRE-LIMBUŠ, vložek:
835.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1991; TEŽAK VIDA, Ulica Jelenčevih
36, 2341 PEKRE-LIMBUŠ, vložek:
835.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
31. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-

ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44616
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01137 z dne 23. 4.
2001 pod št. vložka 1/03924/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5513596
Firma: NEDELJKO proizvodno, storitve-

no in trgovinsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nad Čreto 18, 2351 KAMNICA
Osnovni kapital: 1.588.576,00 SIT
Ustanovitelji: NEDELJKO PETER, Nad

Čreto 18, 2351 KAMNICA, vložek:
1.588.576,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-44617
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01138 z dne 23. 4.
2001 pod št. vložka 1/03951/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5489571
Firma: J & M CO trgovina na veliko in

malo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šentilj 104/b, 2212 ŠENTILJ
Osnovni kapital: 1.513.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠALAMUN JANEZ, Šentilj

104/b, 2212 ŠENTILJ, vložek: 756.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1991; ŠA-
LAMUN MILAN, Valvasorjeva 19, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 756.500,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 25. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44618

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01139 z dne 23. 4.
2001 pod št. vložka 1/04327/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5518873
Firma: TERMOCOMMERCE proizvodno

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta XIV. divizije 62, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BANJAC VELJKO, Kneza

Branimira 70, PAKRAC HRVAŠKA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 10. 1991; BANJAC SILVA, Kneza Brani-
mira 70, PAKRAC HRVAŠKA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44619
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01140 z dne 23. 4.
2001 pod št. vložka 1/03503/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5495563
Firma: ŠKOFIČ podjetje za trgovino in

proizvodnjo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gornji trg 54, 2344 LOVRENC

NA POHORJU
Osnovni kapital: 1.583.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKOFIČ DRAGO, Gornji trg

54, 2344 LOVRENC NA POHORJU, vložek:
1.583.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44620
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01167 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/01026/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:
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Matična številka: 5295106
Firma: PRESTIGE trgovina, gostinstvo,

turizem, svetovanje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Smetanova 75, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.511.006,50 SIT
Ustanovitelji: JURKOVIČ ANTON, Rasber-

gerjeva 8, 2000 MARIBOR, vložek:
1.511.006,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 9. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44621
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01168 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/01174/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5306531
Firma: PROMEX export-import, trgovi-

na d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Igriška 105, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOSTANJEVEC ERNEST,

Igriška 105, 2000 MARIBOR, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 12. 1989; BARL VLASTA, Igriška 105,
2000 MARIBOR, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44622

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01169 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/03344/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5456118
Firma: BA-MI podjetje za trgovino, sto-

ritve in zastopanje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Na Dobravi 18, 2204 MIKLAVŽ

NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 2.476.000,00 SIT
Ustanovitelji: HANŽEKOVIČ ALENKA,

Kamniška 12, 2000 MARIBOR, vložek:

1.238.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 12. 1990; PLAHUTA DRAGICA, Na Do-
bravi 18, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, vložek: 1.238.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 12. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44623
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01170 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/03262/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5445949
Firma: LIBRI podjetje za knjigovodske

storitve, trgovino, uvoz in izvoz d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Borova vas 23, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.503.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRASNIĆ AĐIJA, Mlinska 18

- Spodnje Hoče, 2311 HOČE, vložek:
1.503.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 7. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44624

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01171 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/03360/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5466075
Firma: F.J. GOTTIG gradbena in obrtni-

ška dela, trgovina, turizem, izvoz, uvoz
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jadranska 28, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.501.600,00 SIT
Ustanovitelji: FAJT JOŽEFA, Prušnikova

42, 2000 MARIBOR, vložek: 1.501.600,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz

sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44625

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01172 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/03210/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5435722
Firma: SAI storitveno in trgovsko pod-

jetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Smetanova 29, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.524.207,00 SIT
Ustanovitelji: CVETEK MILAN, Hudourni-

ška 9, 2312 OREHOVA VAS - RADIZEL, vlo-
žek: 1.524.207,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 21. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44626
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01173 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/03496/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5461596
Firma: MI & VI trgovina, storitve, proiz-

vodnja in gostinstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Hočko Pohorje 103, 2311 HO-

ČE
Osnovni kapital: 1.547.041,60 SIT
Ustanovitelji: MAGAJNA IRIS, Heroja Tom-

šiča 9, 2000 MARIBOR, vložek:
1.547.041,60 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.
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Sr-44627

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01174 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/03375/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5455758
Firma: M-M STORITVE ŠTAMPAR IN

DRUGI D+M trgovinsko in storitveno pod-
jetje d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Beograjska 45, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTAMPAR MARJAN - proda-

jalec, Ferkova 15, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
20. 12. 1994; ŠTAMPAR DARJA - prodajal-
ka, Ferkova 15, 2000 MARIBOR, odg.s svo-
jim premož., vstop: 20. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44628
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01175 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/00912/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Firma: MARIBORSKI KOMPJUTER de-
lovna organizacija za proizvodnjo raču-
nalniške, aparaturne in programske opre-
me v ustanavljanju

Pravno org. oblika:
Sedež: Cankarjeva ulica 3, 2000 MA-

RIBOR
Ustanovitelji: JEKLOTEHNA MARIBOR

N.SOL.O., TOZD ZUNANJA TRGOVINA MA-
RIBOR n.sol.o., ., 2000 MARIBOR, ostalo,
vstop: 16. 11. 1988.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44629
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01176 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/01080/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5300762
Firma: DEMAT podjetje za preiskavo

materialov brez porušitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Na produ 17, 2351 KAMNICA -

BRESTERNICA
Osnovni kapital: 1.988.000,00 SIT
Ustanovitelji: WEISS ALEŠ, Na produ 17,

2351 KAMNICA - BRESTERNICA, vložek:
1.988.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44630
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01177 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/01136/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5316227
Firma: CHEMOTEX trgovsko in sveto-

valno podjetje, export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kmetijska ul. 1/b, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.626.700,00 SIT
Ustanovitelji: LESKOVŠEK DAVORIN,

Kmetijska ul. 1/b, 2000 MARIBOR, vložek:
1.626.700,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44631
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01178 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/01037/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5295041
Firma: MEPROM trgovina na debelo in

drobno, import-export, poslovne storitve
v prometu blaga ter gostinstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Arnolda Tovornika 9, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT

Ustanovitelji: GORJUP MARJETA, Arnol-
da Tovornika 9, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44632

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01186 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/03892/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5513154
Firma: FEROMAR proizvodnja, trgovi-

na in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Spodnji Slemen 40/a, 2352

SELNICA OB DRAVI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROŽMAN ZDENKO, Spod-

nji Slemen 40/a, 2352 SELNICA OB DRAVI,
vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 18. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44633

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01187 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/02480/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5528143
Firma: DYNAX COMMERCE storitveno

in trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gregorčičeva 29 a, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 1.516.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRAJNIK SAMO, Gregorči-

čeva 29 a, 2000 MARIBOR, vložek:
1.516.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
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ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44634
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01188 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/02241/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5383781
Firma: MA & RO podjetje za storitve,

proizvodnjo in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Na gorci 68/a, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.601.542,00 SIT
Ustanovitelji: MARIN MIRAN, Na gorci

68/a, 2000 MARIBOR, vložek: 800.771,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 4. 1990; MA-
RIN MARIJA, Na gorci 68/a, 2000 MARI-
BOR, vložek: 800.771,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 28. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44635
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01189 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/02003/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5611997
Firma: ACE-ĐONLAGIĆ IN DRUŽBENIK

družba za avtomatizacijo, računalniške si-
steme in storitve d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Sernčeva 5, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Ustanovitelji: ĐONLAGIĆ OLGA, Kersni-

kova ulica 9, 2000 MARIBOR, vložek:
10.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 10. 5. 1994; ĐONLAGIĆ DENIS, Ker-
snikova ulica 9, 2000 MARIBOR, vložek:
10.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 10. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44636

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01190 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/01298/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5342473
Firma: GRADEX splošna gradbena de-

javnost d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Smetanova ul. 6, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.517.000,00 SIT
Ustanovitelji: KROPE BOŠTJAN, Karde-

ljeva cesta 73, 2000 MARIBOR, vložek:
1.517.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44637
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01191 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/04492/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5536375
Firma: EVENTUS trgovina in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Strma 14, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 5.630.000,00 SIT
Ustanovitelji: MLINARIČ VLASTA, Podgor-

nikova 7, 2341 PEKRE-LIMBUŠ, vložek:
5.630.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44638

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01192 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/04527/00 vpisalo v

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

Matična številka: 5538629
Firma: TIMA-IMC International Manage-

ment Consulting d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Svetozarevska 10, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TIMA HOLDING d.d., Sve-

tozarevska 10, 2000 MARIBOR, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 10. 1991; MAYRHUBER B.M.B.H., Do-
nacherstrasse 14, ALTENBERG 6203, AV-
STRIJA, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 11. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44639
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01193 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/04528/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5537606
Firma: KO-KO proizvodno, storitveno in

trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Crnekova ulica 6, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.581.146,70 SIT
Ustanovitelji: KOLAR LEO, Crnekova uli-

ca 6, 2000 MARIBOR, vložek: 790.573,35
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 11. 1991; KO-
LAR DANICA, Crnekova ulica 6, 2000 MARI-
BOR, vložek: 790.573,35 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 22. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44640
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01194 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/04396/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5531918
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Firma: HR-IB podjetje za trgovino, za-
stopanje, posredovanje in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Igriška 29, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.830.634,00 SIT
Ustanovitelji: HRAST BOJAN, Igriška 29,

2000 MARIBOR, vložek: 943.544,66 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 10. 1991; HRAST
IZTOK, Igriška 29, 2000 MARIBOR, vložek:
943.544,66 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 10. 1991; HRAST MAJDA, Igriška 29,
2000 MARIBOR, vložek: 943.544,66 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44641
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01195 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/04904/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5634563
Firma: ESPERANSA trgovsko in stori-

tveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Uskoška 32 - Skoke, 2204 MI-

KLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 1.531.500,00 SIT
Ustanovitelji: DESPOTOVIĆ NADA, Usko-

ška 32 - Skoke, 2204 MIKLAVŽ NA DRAV-
SKEM POLJU, vložek: 1.531.500,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44642
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01198 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/04526/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5549221
Firma: UNIMARKET podjetje za trgovin-

sko in gostinsko dejavnost d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Polička vas 32, 2221 JARENI-

NA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽVAB ŠTEFAN, Industrijska

16, 2342 RUŠE, vložek: 60.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 24. 10. 1991; MIUC MAK-
SIMILJAN, Industrijska 16, 2342 RUŠE, vlo-
žek: 1.440.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 24. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44643

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01199 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/05034/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5583373
Firma: TIGS podjetje za turizem, go-

stinstvo, izobraževanje in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanska 3-5, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.568.000,00 SIT
Ustanovitelji: MUŽERLIN MAJA, Na pre-

hodu 4, 2000 MARIBOR, vložek:
784.400,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 1. 1992; MUŽERLIN ALEKSANDER, Na
prehodu 4, 2000 MARIBOR, vložek:
783.600,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44644
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01200 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/04995/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5582067
Firma: KOTMA podjetje za kooperaci-

jo, trgovino in marketing d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vrbanska 10, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.507.320,00 SIT
Ustanovitelji: FORKO FRANJO, Goriška

23/b, 2000 MARIBOR, vložek:
1.507.320,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44645
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01201 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/04934/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5666333
Firma: MARBLE ART podjetje za prido-

bivanje, predelavo in umetniško obdela-
vo kamna d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Titova 44, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GABRIČ ERVIN, Nabrežna

4, 2000 MARIBOR, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 11. 1991; KAMBIČ
IZTOK, Kneza Koclja 33, 2000 MARIBOR,
vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 20. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44646
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01202 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/04347/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5531365
Firma: SADJE-IMPEX podjetje za trgo-

vino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška 53, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZORENČ ELIZABETA, Sme-

tanova 35, 2000 MARIBOR, vložek:
1.508.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše 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 del-
ničarja gospodarske družbe ali upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44647

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01203 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/04202/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5508738
Firma: DRITA proizvodno, trgovsko in

storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovenski trg 3, 2352 SELNI-

CA OB DRAVI
Osnovni kapital: 1.598.206,40 SIT
Ustanovitelji: AUGUSTIN GES M.B.H.,

Kepplerstr. 102, GRAZ A-8020, AVSTRIJA,
vložek: 799.103,20 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 9. 4. 1991; AMITI AMIT, Slovenski trg
3, 2352 SELNICA OB DRAVI, vložek:
799.103,20 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44648
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01204 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/05117/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5616417
Firma: R.D. podjetje za trgovino, po-

sredništvo in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljanska 94/b, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.506.090,40 SIT
Ustanovitelji: ŠKOFIČ ROBERT, Ljubljan-

ska 94/b, 2000 MARIBOR, vložek:
1.506.090,40 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44649

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01205 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/05217/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5599571
Firma: YPSILON pod. za gosp. in tur.

marketing, predst., zast., posred. ter ob-
delovalno, serv., gost. tur. ter zunanjetr-
govinsko in trgovinsko dejavnost d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica mladinskih brigad 67,
2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 1.513.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠERDONER BOGDAN, Uli-

ca mladinskih brigad 67, 2204 MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM POLJU, vložek: 756.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 12. 1991;
ŠERDONER DARJA, Ulica mladinskih brigad
67, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU,
vložek: 756.500,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 24. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44650
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01206 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/05100/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5583047
Firma: ALO-KAR podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gosposvetska cesta 67, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 1.911.614,00 SIT
Ustanovitelji: ANDERLIČ ALOJZ, Gospo-

svetska cesta 67, 2000 MARIBOR, vložek:
1.911.614,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44651

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01207 z dne 24. 4.

2001 pod št. vložka 1/05258/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5596645
Firma: RENESANSA trgovsko, zastopni-

ško in posredniško podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prvomajska 35, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.501.600,00 SIT
Ustanovitelji: KAUČIČ ANDREJ, Smetano-

va 80, 2000 MARIBOR, vložek: 750.800,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 2. 1992; KAU-
ČIČ ANDREJA, Smetanova 80, 2000 MARI-
BOR, vložek: 750.800,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 5. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44652
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01208 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/04063/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5498791
Firma: R.R. TRADING mednarodna tr-

govina in proizvodnja d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška c. 53, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: DUŽIČ ROBERT, Betnavska

cesta 131, 2000 MARIBOR, vložek:
754.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 6. 1991; ROJKO DUŽIČ RENATA, Pleč-
nikova ulica 5, 2000 MARIBOR, vložek:
754.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44653
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01209 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/05069/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5584809
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Firma: HERCOG LEASING trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glavni trg 17/b, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 13.572.727,00 SIT
Ustanovitelji: HERCOG MAKSIMILJAN,

Mazmannstrasse 32, 7470 ALBSTADT 1,
NEMČIJA, vložek: 13.572.727,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 14. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44654
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01210 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/05312/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5587689
Firma: M.I.D. CO. podjetje za posredo-

vanje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jarčeva ulica 5/a, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.632.000,00 SIT
Ustanovitelji: PUHMAN DARJA, Meljska

cesta 9, 2000 MARIBOR, vložek:
1.632.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44655

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01211 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/04127/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5500737
Firma: M.Š. MOEBEL podjetje za proiz-

vodnjo, obdelavo, trgovino, inženiring in
storitveno dejavnost d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Marčičeva 18, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠOŠTAR MARKO, Ferkova

18, 2000 MARIBOR, vložek: 1.508.000,00

SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 6. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44656
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01212 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/04961/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5583519
Firma: NOVAK-DA & DA transportno in

trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pliberškova 19, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.598.284,80 SIT
Ustanovitelji: NOVAK DARKO, Pliberško-

va 19, 2000 MARIBOR, vložek:
1.432.300,80 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 1991; NOVAK DARKA, Pliberškova
19, 2000 ARIBOR, vložek: 165.984,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44657
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01213 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/04094/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5513413
Firma: MALUS VITIS podjetje za kmetij-

sko svetovanje, trgovino, export-import
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lavričeva 3, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: DAKOVIČ DANILO, Usnjar-

ska 7, 2000 MARIBOR, vložek:
1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz

sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44658
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01214 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/04787/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5563810
Firma: PROMSI proizvodno in trgovsko

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica kraljeviča Marka 5, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 1.785.000,00 SIT
Ustanovitelji: MLAKAR DANICA, Pipanova

3, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU,
vložek: 892.500,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 12. 2. 1992; MLAKAR STANISLAV, Pi-
panova 3, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, vložek: 892.500,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 12. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44659
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01215 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/04095/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5514428
Firma: VINETA trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Glavni trg 17, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 3.441.000,00 SIT
Ustanovitelji: KAUČIČ EVGEN, Nad Čreto

38, 2351 KAMNICA, vložek: 3.441.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.
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Sr-44660

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01216 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/04168/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5537495
Firma: MUNDUS podjetje za gostinstvo,

trgovino, export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vojašniška 23, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLANINC DRAGAN, Ulica

Šantlovih 12, 2000 MARIBOR, vložek:
1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44661
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01217 z dne 24. 4.
2001 pod št. vložka 1/04067/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5513588
Firma: DRAVA EXPORT-IMPORT podjet-

je za trgovino, proizvodnjo in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska c. 65, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 1.567.687,00 SIT
Ustanovitelji: KRAJNC FRANC, Vosek 30,

2231 PERNICA, vložek: 783.843,50 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 5. 1991; VOHAR
BENJAMIN, Meljski dol 13, 2000 MARIBOR,
vložek: 783.843,50 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 30. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44662
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01230 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/03646/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5528054
Firma: ETT trgovsko in storitveno pod-

jetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tavčarjeva ul. 10, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VORŠE DUŠAN, Ul. Šercer-

jeve brigade 24, 2000 MARIBOR, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 2. 1993; BRAČKO EDITA, Ul. Šercerje-
ve brigade 24, 2000 MARIBOR, vložek:
525.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 2. 1993; BRAČKO ANDREJ, Ul. Frana
Kovačiča 17, 2000 MARIBOR, vložek:
225.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 9.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44663
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01231 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/05969/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5628547
Firma: CHICOTOURS trgovsko in stori-

tveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kurirčkova 26, 2204 MIKLAVŽ

NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 1.691.394,50 SIT
Ustanovitelji: MILUTINOVIČ RADOSLAV,

Kurirčkova 26, 2204 MIKLAVŽ NA DRAV-
SKEM POLJU, vložek: 1.691.394,50 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-44664
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01232 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/05933/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Firma: HS STEINHOFF podjetje za tr-
govino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Aškerčeva 9, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.552.500,00 SIT
Ustanovitelji: HS STEINHOFF Trading und

Industrieplanung GmbH, Rennweg 77, A-
2345 BRUNN AM GEBIRGE, AUT, vložek:
1.786.750,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 4. 1992; JAZBEC DRAGO, Jožeta Lam-
preta 14, 2000 MARIBOR, vložek:
382.875,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 4. 1992; JAZBEC METKA, Razlagova 9,
2000 MARIBOR, vložek: 382.875,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44665
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01233 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/05727/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5615992
Firma: DIXTRON storitveno in trgovsko

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mlinska 30, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.302.200,00 SIT
Ustanovitelji: EKSELENSKI FRANC, Sve-

tozarevska 22, 2000 MARIBOR, vložek:
2.302.200,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44666

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01234 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/05187/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Firma: MESO KUNGOTA proizvodno in
trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zg. Kungota 8, 2201 ZGOR-
NJA KUNGOTA

Osnovni kapital: 1.530.700,00 SIT
Ustanovitelji: GAMSER HERMAN, Zg.

Kungota 75, 2201 ZGORNJA KUNGOTA,
vložek: 1.530.700,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 22. 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44667
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01235 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/03256/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5516722
Firma: MIGRA podjetje za prodajo in

posredovanje na veliko in malo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lesjakova 22/a, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKRUBEJ MAKSIMILJAN,

Lesjakova 22/a, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44668
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01236 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/04056/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5512743
Firma: JANG TSE KIANG kitajska resta-

vracija d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Poštna ul. 10, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.342.800,00 SIT
Ustanovitelji: CHEN LI LANMEI, Fische-

rau Strasse 57, GRAZ, AVSTRIJA, vložek:
671.400,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 12. 4. 1994; GANGJIAN YE, Marktstras-
se 64, DORNBIRN, AVSTRIJA, vložek:
671.400,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 12. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44669
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01237 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/05989/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5635144
Firma: MONKO storitveno podjetje

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Finžgarjeva 23, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 2.161.862,55 SIT
Ustanovitelji: NAJŽAR IVAN, Finžgarjeva

23, 2000 MARIBOR, vložek: 1.138.931,27
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 6. 1992; NAJ-
ŽAR MIHAELA, Finžgarjeva 23, 2000 MARI-
BOR, vložek: 1.022.931,28 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 12. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44670
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01238 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/05770/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5667658
Firma: INTER SIMICO, GROZNIK, JAN-

ČIČ, SERVATZY podjetje za špedicijo, tr-
govino in storitve d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Meljski dol 11, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 9.000,00 SIT
Ustanovitelji: GROZNIK MITJA - ekonom-

ski tehnik, Meljski dol 11, 2000 MARIBOR,
vložek: 3.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 28. 3. 1995; SERVATZY HANO - gim-
nazijec, Kamniška ul. 52, 2000 MARIBOR,
vložek: 3.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 28. 3. 1995; JANČIČ IZTOK - pred-
metni učitelj, Štantetova 12, 2000 MARI-
BOR, vložek: 3.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44671

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01239 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/05744/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5618185
Firma: SAMANT storitveno, transpor-

tno, trgovsko in turistično podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zelena ul. 17, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.673.775,00 SIT
Ustanovitelji: DRAŠLER MOJCA, Borštni-

kova ul. 43, 2000 MARIBOR, vložek:
1.673.775,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44672
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01240 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/08073/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5755069
Firma: OVA podjetje za proizvodnjo, tr-

govino, storitve, gradbeništvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Igriška 97, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.561.136,00 SIT
Ustanovitelji: VRHOVSKI VLADKO, Igriška

97, 2000 MARIBOR, vložek: 1.561.136,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44673

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01241 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/04009/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5547296
Firma: DUAL V & V proizvodno, trgov-

sko, gostinsko in storitveno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornji Duplek 63/c, 2241
SPODNJI DUPLEK

Osnovni kapital: 1.521.800,00 SIT
Ustanovitelji: BOTICA VINKO, Na produ

9, 2351 KAMNICA, vložek: 760.900,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 2. 1991; DAJČMAN
ALFRED WERNER, Terčeva 1, 2000 MARI-
BOR, vložek: 760.900,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 17. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44674
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01242 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/04575/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5562988
Firma: SELLES vzgoja, zaščita, izkori-

ščanje gozdov, trgovina in gostinstvo
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Janževa gora 39/b, 2352 SEL-
NICA OB DRAVI

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TATALOVIČ SLOBODAN,

Janževa gora 28, 2352 SELNICA OB DRAVI,
vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 15. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44675
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01243 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/06324/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5659574
Firma: JUPO podjetje za export-import,

proizvodnjo in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljanska 19 a, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: POMPER JURAJ, Ljubljan-

ska ul. 19 a, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44676

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01244 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/05599/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5608945
Firma: GREIF proizvodno-trgovsko pod-

jetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Janževa gora 36, 2352 SELNI-

CA OB DRAVI
Osnovni kapital: 10.297.938,00 SIT
Ustanovitelji: GREIF VILJEM EDVARD,

Pobreška cesta 4, 2000 MARIBOR, vložek:
10.297.938,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44677

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01245 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/06669/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5669219
Firma: L.T.S.P. trgovsko storitveno pod-

jetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jareninski dol 49/a, 2221 JA-

RENINA
Osnovni kapital: 1.630.510,00 SIT
Ustanovitelji: LEŠNIK JELKA, Jareninski

dol 49/a, 2221 JARENINA, vložek:
815.255,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 9. 1992; LEŠNIK ZLATKO, Jareninski dol

49/a, 2221 JARENINA, vložek: 815.255,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44678

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01246 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/06690/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5669065
Firma: ŽUNEK & CO. trgovsko in stori-

tveno podjetje d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Savinjska 3, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 109.756,00 SIT
Ustanovitelji: ŠUŠNJIČ NENAD - turistični

tehnik, Kriška 30, 41000 ZAGREB, HRVA-
ŠKA, vložek: 50.880,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 2. 6. 1994; ŽUNEK BETY -
ekonomistka, Savinjska 3, 2000 MARIBOR,
vložek: 58.876,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 2. 6. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44679

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01247 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/07210/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5690943
Firma: TWIST podjetje za šport, trgovi-

no, storitve in proizvodnjo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Na griču 39, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.529.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠERBINEK GORAZD, Na

griču 39, 2000 MARIBOR, vložek:
1.529.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
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sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44680
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01248 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/06195/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5643279
Firma: INTERPROM podjetje za notra-

njo in zunanjo trgovino in druge storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska c. 3-5, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEGLIČ JOŽEFA, Orehova

vas 49, 2312 OREHOVA VAS, vložek:
150.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 7. 1992; ŠTEFANAC NADA, Regentova
ul. 9, 2000 MARIBOR, vložek: 150.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 7. 1992; BO-
KAN DAMIJAN, Pod vinogradi 48, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 150.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 8. 7. 1992; JEŠOVNIK FRANC,
Ul. Veljka Vlahoviča 31, 2000 MARIBOR,
vložek: 465.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 8. 7. 1992; BOKAN ANTON, Pod vino-
gradi 48, 2000 MARIBOR, vložek:
585.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44681

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01249 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/06188/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5656184
Firma: PLOČEVINA podjetje za trgovi-

no in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zg. Duplek 90 e, 2241 SPOD-

NJI DUPLEK
Osnovni kapital: 1.584.800,00 SIT
Ustanovitelji: PINTARIČ EMIL, Zg. Duplek

90 e, 2241 SPODNJI DUPLEK, vložek:
1.584.800,00 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 Zakona o

finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44682

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01250 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/06274/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5650267
Firma: ALFA-BETA export import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Na Jelovcu 13, 2351 KAMNI-

CA
Osnovni kapital: 6.279.294,00 SIT
Ustanovitelji: VEČERNIK MARTIN, Na Je-

lovcu 13, 2351 KAMNICA, vložek: 4.080,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 3. 1994; VE-
ČERNIK MIRA, Na Jelovcu 13, 2351 KAM-
NICA, vložek: 1.960,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 1. 3. 1994; VEČERNIK RUDOLF, Na
Jelovcu 13, 2351 KAMNICA, vložek:
6.273.254,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44683
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01251 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/07166/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5706408
Firma: VIZAN storitveno, trgovsko in

proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Hrastje 54/b, 2341 PEKRE-LIM-

BUŠ
Osnovni kapital: 1.550.000,00 SIT
Ustanovitelji: POŠTRAK DANIJEL, Hras-

tje 54/b, 2341 LIMBUŠ, vložek:
775.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 10. 1992; POŠTRAK MIRIAM, Hrastje
54/b, 2341 LIMBUŠ, vložek: 775.000,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz

sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44684
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01252 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/06969/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5705762
Firma: NEKTAR proizvodno trgovsko

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ruške čete 3, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 1.524.250,00 SIT
Ustanovitelji: PREVOLŠEK DARKO, In-

dustrijska ulica 16, 2342 RUŠE, vložek:
1.524.250,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44685
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01253 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/07992/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5746965
Firma: TORY storitve, trgovina, proiz-

vodnja d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gregorčičeva 27, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TEŽAK VIDA, Ul. Jelenčevih

36, 2341 PEKRE, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 4. 1993; TEŽAK
VOJMIR, Ul. Jelenčevih 36, 2341 PEKRE,
vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 10. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.
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Sr-44686

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01254 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/06442/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5658390
Firma: BOROMAS proizvodno, trgovsko

in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rošnja 21, 2205 STARŠE
Osnovni kapital: 1.739.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRNJAK BOJAN, Rošnja

21, 2205 STARŠE, vložek: 1.739.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44687
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01255 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/07651/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5764840
Firma: LI-MARK trgovina, proizvodnja

in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tomšičeva 27, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.247.000,00 SIT
Ustanovitelji: LIKOVNIK MARKO, Tomši-

čeva 27, 2000 MARIBOR, vložek:
2.247.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44688
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01256 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/07579/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5766222
Firma: BIOMED podjetje za trgovino,

proizvodnjo in storitve, export-import
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ul. V. Vlahoviča 81, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 1.853.942,00 SIT
Ustanovitelji: RAKOVIĆ MIRJANA, Veljka

Vlahoviča 81, 2000 MARIBOR, vložek:
1.853.942,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44689
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01257 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/08248/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5771919
Firma: NAMEN podjetje za inženiring,

trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šnuderlova 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 3.978.510,00 SIT
Ustanovitelji: NEMANIČ ANTON, Šnuder-

lova 8, 2000 MARIBOR, vložek:
3.978.510,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44690
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01258 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/07220/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5706939
Firma: HALITI trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zrinjskega 19, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HALITI SELVI, Ghegova

ul. 3, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,

št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44691

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01259 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/05584/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5722381
Firma: HESTIJA storitveno negovalni

center d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zrkovska c. 166a, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.867.259,00 SIT
Ustanovitelji: KAUBE SANJA, Zrkovska

c. 166a, 2000 MARIBOR, vložek:
1.867.259,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44692
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01260 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/02158/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5421250
Firma: ANO trgovsko, gostinsko in sto-

ritveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Panonska ul. 12, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.718.000,00 SIT
Ustanovitelji: NABERNIK OTO, Kelemino-

va 3, 2000 MARIBOR, vložek:
1.718.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
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izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44693
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01261 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/02221/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5396492
Firma: KEGL & CO trgovina, storitve in

gostinstvo d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Trate 10/a, 2213 ZGORNJA

VELKA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KEGL SREČKO - natakar,

Gačnik 60, 2211 PESNICA PRI MARIBORU,
vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 14. 9. 1995; KEGL JOŽICA - gostin-
ski tehnik, Gačnik 60, 2211 PESNICA PRI
MARIBORU, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 14. 9. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44694
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01262 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/02098/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5433738
Firma: OLJARNA KRAJNC proizvodnja

in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Fram 103/a, 2313 FRAM
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRAJNC PETER, Fram

103/a, 2313 FRAM, vložek: 2.100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 3. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44695
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01263 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/03447/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5459257
Firma: TOPLAK trgovsko gostinsko

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jareninski dol 44, 2211 PE-

SNICA PRI MARIBORU
Osnovni kapital: 2.476.855,80 SIT
Ustanovitelji: TOPLAK MARIJA, Jarenin-

ski dol 44, 2211 PESNICA, vložek:
2.476.855,80 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44696
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01264 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/02320/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5471508
Firma: GEOPRO geodezija in računal-

ništvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Smetanova 75, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HORVAT JOŽE, Greenwiška

12, 2000 MARIBOR, vložek: 135.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1990; ŽNI-
DARŠIČ ŽARKO, Slovenska 24, 2000 MARI-
BOR, vložek: 525.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 17. 2. 1994; POŽAUKO IZTOK, Rezi-
janska 9, 2000 MARIBOR, vložek:
210.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1994; BIZJAK BOJAN, Bolgarska 13,
2000 MARIBOR, vložek: 240.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1994; LOGAR
IRENA, Krpanova 5, 2000 MARIBOR, vložek:
150.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1994; VEŠLIGAJ STAŠKO, Svetinci
35, 2253 DESTRNIK, vložek: 240.000,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44697
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01267 z dne 26. 4.

2001 pod št. vložka 1/02712/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5410088
Firma: PERIAL CENTRIH IN DRUGI tr-

govinsko podjetje d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Smetanova ul. 22, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: CENTRIH ZLATAN - trgovec,

Smetanova 22, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
6. 6. 1994; BOHL ALOJZIJA - vzgojiteljica,
Smetanova 22, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
6. 6. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44698
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01268 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/06191/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5645689
Firma: NATTI’S trgovina in inženiring

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mlinska 22, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.643.579,00 SIT
Ustanovitelji: GOSTENČNIK BORUT, Go-

sposvetska 27/a, 2000 MARIBOR, vložek:
1.643.579,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44699

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01269 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/06662/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5664535
Firma: TSP JAGER mednarodno, trgov-

sko in storitveno podjetje d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dupleška cesta 40, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 1.802.760,00 SIT
Ustanovitelji: JAGER-PEČARIČ TEODO-

RA, Dupleška cesta 40, 2000 MARIBOR,
vložek: 18.027,60 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 10. 1992; JAGER DRAGO, Dupleška ce-
sta 40, 2000 MARIBOR, vložek:
1.784.732,40 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44700
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01270 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/06046/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5639697
Firma: KIME trgovsko in storitveno pod-

jetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mlinska ul. 24, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.616.870,00 SIT
Ustanovitelji: TOŠ FRANE, Meljski hrib

20, 2000 MARIBOR, vložek: 808.435,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1994;
MAJDAK SLAVKO, Mlinska ulica 24, 2000
MARIBOR, vložek: 808.435,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 28. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44701
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01271 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/06014/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5635268
Firma: SEBASTJAN & KRISTL družba

za storitve in trgovino d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Sokolska 44, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRISTL PETAR - trgovec,

Sokolska 44, 2000 MARIBOR, vložek:

4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
25. 5. 1994; DAN SEBASTIJAN - šofer, Lim-
buška 3, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 25. 5.
1994; KRISTL SVETLANA - gospodinja, Uli-
ca Vršačka 17, ULJMA, VRŠAC, JUGOSLA-
VIJA, vložek: 2.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 25. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44702

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01272 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/06504/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5660033
Firma: KRŠČANSKI INŠTITUT raziska-

ve, razvoj, storitve in podjetništvo d.d.
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Dupleška cesta 34, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 5.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTUNF JAKOB, Lemberg pri

Šmarju 47/a, 3241 PODPLAT, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 9.
1995; KLASINC PETER PAVEL, Glavni trg 5,
2000 MARIBOR, vložek: 250.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 12. 9. 1995; ZUPANIČ
DARKO, Dupleška cesta 34, 2000 MARI-
BOR, vložek: 4.300.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 30. 5. 1992; OJNIK STANI-
SLAV, Tyrševa 14, 2000 MARIBOR, vložek:
250.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 9.
1995; FELSER WOLFGANG, Neuwaldegge-
rstr. 41/4/4, WIEN 1170, AVSTRIJA, vlo-
žek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 9. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-44703
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01273 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/06500/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5660050
Firma: SPICA export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Slovenska 21, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.521.556,00 SIT
Ustanovitelji: BRUMEC TEREZIJA, Pivko-

va 3, 2000 MARIBOR, vložek:
1.521.556,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 8. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44704
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01274 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/06445/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5657016
Firma: DURBAS trgovina na debelo in

drobno ter storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Krekova 16, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.901.500,00 SIT
Ustanovitelji: ŠINKO DARKO, Ulica ob

progi 6, 9240 LJUTOMER, vložek:
1.901.500,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44705

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01275 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/04123/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5500664
Firma: LIK trgovina na drobno in debe-

lo in turizem d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dupleška cesta 134, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 1.586.000,00 SIT
Ustanovitelji: LEKIĆ JOVO, Ulica Štravho-

vih 31, 2000 MARIBOR, vložek:
1.586.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
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št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44706

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01276 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/04566/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5549728
Firma: EXPLAST podjetje za posredo-

vanje, uvoz in izvoz d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ob Blažovnici 59, 2341 LIM-

BUŠ
Osnovni kapital: 1.520.000,00 SIT
Ustanovitelji: BIZJAK JOLANDA, Krekova

4, 2000 MARIBOR, vložek: 1.520.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44707
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01277 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/04508/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5537240
Firma: SCHOBER & SCHOBER trgovsko

in proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Taborska ul. 12, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠOBER LUDVIK, Ulica 17.

julija 20, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44708

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01278 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/07628/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5733456
Firma: DURTRADE INTERNATIONAL tr-

govsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Potrčeva ul. 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.680.000,00 SIT
Ustanovitelji: LJUBEC BRANKO, Potrče-

va ulica 8, 2000 MARIBOR, vložek:
1.680.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44709
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01279 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/08287/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5762812
Firma: MULTHAUP & NEFFEN trgovsko

in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Na dobravi 5/a, 2204 MIKLAVŽ

NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 1.538.374,20 SIT
Ustanovitelji: EKERL MILAN, Hotinja vas

31, 2312 OREHOVA VAS, vložek:
320.195,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 5. 1993; MULTHAUP HANS JOSEF, Auf
der Delle 19, 4300 ESSEN 13, NEMČIJA,
vložek: 1.218.179,20 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 5. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44710
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01280 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/06343/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5659043
Firma: WISIE INTERSALE trgovina,

uvoz-izvoz in druge storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pesnica pri Mariboru 20, 2211

PESNICA PRI MARIBORU
Osnovni kapital: 1.581.058,40 SIT
Ustanovitelji: WISSIAK HEINZ GERHARD,

Friedhofstrasse 3, LEIBNITZ AVSTRIJA, vlo-
žek: 1.550.821,70 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 26. 8. 1992; SIEBENHOFER DIETMAR
HELMUT, Gutenbergstr. 10, LEIBNITZ, AV-
STRIJA, vložek: 30.236,70 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 26. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44711
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01281 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/06745/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Firma: GIB export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lenardonova 19, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.524.468,00 SIT
Ustanovitelji: JANKOVIČ GORDAN, Lenar-

donova 19, 2000 MARIBOR, vložek:
755.225,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 9. 1992; JANKOVIČ BOŽO, Lenardono-
va 19, 2000 MARIBOR, vložek: 755.225,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 9. 1992; VU-
JOVIĆ BRANISLAV, Ul. JNA 29/d, SARAJE-
VO, BOSNA IN HERCEGOVINA, vložek:
14.018,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44712

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01282 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/04956/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5758009
Firma: DEL gradbeno, proizvodno, tr-

govsko in gostinsko podjetje d.o.o.



Stran 3222 / Št. 47 / 12. 6. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Židovska 11, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.518.000,00 SIT
Ustanovitelji: DELIBAŠIČ RATKO, Gregor-

čičeva 29/a, 2000 MARIBOR, vložek:
1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 12. 1991; DELIBAŠIČ NENAD, Vojašni-
ška 10, 2000 MARIBOR, vložek: 10.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44713

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01283 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/02039/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5362300
Firma: M.M.V. podjetje za trgovino, sto-

ritve, gostinstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zg. Duplek 146/c, 2241 SPOD-

NJI DUPLEK
Osnovni kapital: 1.512.400,00 SIT
Ustanovitelji: DAMIŠ SREČKO, Zg. Du-

plek 146/c, 2241 SPODNJI DUPLEK, vlo-
žek: 1.512.400,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 21. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44714
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01284 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/02900/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5408415
Firma: FARGA računalniške storitve in

oblikovanje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Na Jelovcu 6, 2351 KAMNICA
Osnovni kapital: 1.642.789,00 SIT
Ustanovitelji: JURŠE DUŠAN, Na Jelovcu

6, 2351 KAMNICA, vložek: 821.394,50 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 9. 1990; JURŠE
LIDIA, Na Jelovcu 6, 2351 KAMNICA, vlo-

žek: 821.394,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44715

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01285 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/04895/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5568447
Firma: CROMAC podjetje za računalni-

ško projektiranje in inženiring, grafične
in druge storitve, trgovino, export-import
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta XIV. divizije 124, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 1.508.354,10 SIT
Ustanovitelji: JURINJAK BOŽO, A.Kova-

čiča 10, KRAPINA, R HRVAŠKA, vložek:
1.502.784,70 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 1991; JUDAR IGOR, Cesta XIV. di-
vizije 124, 2000 MARIBOR, vložek:
5.569,40 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44716
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01286 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/02068/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5392675
Firma: MARGINA trgovsko in storitve-

no podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ul. heroja Jeftiča 09, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HATLAK MOJCA, Regento-

va ulica 6, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 11. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na

podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44717

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01287 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/04791/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5567726
Firma: TEMEX, NOVAK IN GORSKI tr-

govina in storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Kamenškova 53, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK ANDREJ - promet-

no transportni odpravnik, Kamenškova 53,
2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 7. 12. 1994;
GORSKI IZTOK - turistični tehnik, Šarhova
ulica 79, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 31. 7.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44718
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01288 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/04822/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5551625
Firma: TONY instalacijsko-projektant-

sko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pušnikova 18, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PUSAR TONE, Pušnikova

18, 2000 MARIBOR, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 47 / 12. 6. 2001 / Stran 3223

sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma del-
ničarja gospodarske družbe ali upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44719

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01289 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/04826/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5577080
Firma: SVARUN podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pesnica pri Mariboru, 2211 PE-

SNICA PRI MARIBORU
Osnovni kapital: 1.568.025,00 SIT
Ustanovitelji: PREGL CVETKA, Štrihovec

67, 2212 ŠENTILJ, vložek: 1.568.025,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44720
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01290 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/06365/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5659779
Firma: AVTO ERTL & CO. podjetje za

popravilo avtomobilov, obnovo motorjev
in prodajo rezervnih delov d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Gozdna 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ERTL MARJAN, Gozdna 8,

2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 5. 6. 1994;
ERTL ZLATKA, Gozdna 8, 2000 MARIBOR,
vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 5. 6. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44721

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01291 z dne 26. 4.

2001 pod št. vložka 1/03577/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5702712
Firma: IRENA ŠPANINGER & CO. proiz-

vodno in trgovsko podjetje d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Trčova 219, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠPANINGER IRENA - inže-

nir varstva pri delu, Trčova 219, 2000 MARI-
BOR, vložek: 1.400,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 7. 7. 1994; SIMONIČ ELI-
ZABETA - ekonomski tehnik, Trčova 219,
2000 MARIBOR, vložek: 600,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 7. 7. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44722
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01292 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/08437/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5770807
Firma: ELEKTRO NATEK podjetje za

projektiranje, izdelavo, montažo, popra-
vilo in prodajo elektrotehničnih izdelkov
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pobreška 6, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.554.645,00 SIT
Ustanovitelji: NATEK PETER, Na Jelovcu

43, 2351 KAMNICA, BRESTERNICA, vložek:
1.554.645,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-44723
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01293 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/05127/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5582890
Firma: VEBER TELEKOM podjetje za

proizvodnjo trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Primčeva 18, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.340.792,60 SIT
Ustanovitelji: VEBER KARL, Primčeva 18,

2000 MARIBOR, vložek: 1.170.396,30 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 2. 1992; VEBER
SNJEŽANA, Primčeva 18, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.170.396,30 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 15. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44724

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01294 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/04303/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5517788
Firma: T.K.O. trgovsko in posredniško

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Toledova ul. 35, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOGELNIK JEVGENIJ, To-

ledova 35, 2342 RUŠE, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44725
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01295 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/08504/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5770939
Firma: IGBOS trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dvorakova 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.700.942,15 SIT
Ustanovitelji: JOVANOVIČ MILORAD, Uli-

ca bratov Greif 22, 2000 MARIBOR, vložek:
1.700.942,15 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 8. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
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podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44726

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01296 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/04109/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5513383
Firma: G & G podjetje za trženje, mar-

keting & consulting d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljanska ulica 35, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 6.290.140,00 SIT
Ustanovitelji: GODINA SILVO, Ljubljanska

ulica 35, 2000 MARIBOR, vložek:
3.845.070,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 5. 1991; GODINA ALENKA, Župančiče-
va 6, 2000 MARIBOR, vložek:
2.445.070,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 2. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44727
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01297 z dne 26. 4.
2001 pod št. vložka 1/07711/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5715105
Firma: DINGO export-import, podjetje

za trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nad Čreto 18, 2351 KAMNICA
Osnovni kapital: 5.030.908,00 SIT
Ustanovitelji: MOWE EXPORT-IMPORT

TEXTILIEN UND MASCHINEN G.m.b.H.,
Schiessstattgasse 6/7, 8010 GRAZ, AV-
STRIJA, vložek: 2.657.644,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 20. 4. 1992; HAZNADER DA-
MIR, Hane Ozmo 31, SARAJEVO, BIH, vlo-
žek: 395.544,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1992; HAZNADER LJILJANA, Hane
Ozmo 31, SARAJEVO, BIH, vložek:
395.544,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1992; ĆAUŠEVIĆ NEDŽAD, Hasana
Brkića 4/6, BANJA LUKA, BIH, vložek:
395.544,00 SIT, ne odgovarja, vstop:

20. 4. 1992; HARAMBAŠIĆ JUSUF, Muha-
rema Suljanovića g-8, PRIJEDOR, BIH, vlo-
žek: 395.544,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1992; ČAUŠEVIČ HALIDA, ž. Zgonja-
nina 2, BANJA LUKA, BIH, vložek:
395.544,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 10. 1994; HARAMBAŠIČ HASIBA, ž.
Zgonjanina 2, PRIJEDOR, BIH, vložek:
395.544,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44749

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01324 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/07267/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5733545
Firma: BISEZA servisne storitve, proiz-

vodnja, uvoz in izvoz ter prodaja birote-
hnične in druge opreme d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dogoška 87, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.603.948,00 SIT
Ustanovitelji: ZAJŠEK FRANC, Tavčarjeva

20, 2000 MARIBOR, vložek: 1.603.948,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-44751
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01325 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/05029/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5709369
Firma: REINARD trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bezena 50, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: BLAŽKE ERNA AMALIJA,

Bezena 50, 2342 RUŠE, vložek:
1.508.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44753

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01326 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/08109/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5754828
Firma: TRADE CORPORATION podjetje

za trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kamniška 52, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 4.900.000,00 SIT
Ustanovitelji: URAN MARJAN, Kamniška

52, 2000 MARIBOR, vložek: 4.900.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44755
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01327 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/08048/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5750776
Firma: DILEJA VUJANOVIČ & CO. pod-

jetje za trgovino, turizem in storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Kacova 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUJANOVIČ VASILIJ - eko-

nomist, Kacova 4, 2000 MARIBOR, vložek:
60.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 27. 12. 1994; VUJANOVIČ BRANKA -
trezoristka, Dominkuševa 4, 2000 MARI-
BOR, vložek: 40.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
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darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44757

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01328 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/07775/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5737354
Firma: LOREDANA trgovsko podjetje za

uvoz in izvoz d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Klinetova 16, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.700.000,00 SIT
Ustanovitelji: BLAŽIČ ZVEZDANA, Kline-

tova 16, 2000 MARIBOR, vložek:
1.700.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44759
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01329 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/08037/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5747155
Firma: LAZAR & LAZAR trgovsko, go-

stinsko in storitveno podjetje d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Betnavska l94, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 124.300,00 SIT
Ustanovitelji: LAZAR IVAN, Smetanova 90,

2000 MARIBOR, vložek: 111.870,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 20. 4. 1994;
LAZAR SREČKO, Ferkova 18, 2000 MARI-
BOR, vložek: 12.430,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 20. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44761

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01330 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/08025/00 vpisalo v

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

Matična številka: 5746566
Firma: NOTING podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dupleška c. 91, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOS MARJAN, Beltinci 59,

9231 BELTINCI, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44763
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01331 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/07509/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5708575
Firma: WATT DOLANC IN DRUGI trgov-

sko in storitveno podjetje d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Pesnica 65, 2211 PESNICA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOLANC LIVIJA - diplomira-

ni ekonomist, Cesta zmage 7, 1410 ZAGOR-
JE OB SAVI, vložek: 50.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 28. 12. 1994; ČE-
ŠKO SANDI - diplomirani ekonomist, Cesta
zmage 7, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek:
50.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 28. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44765
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01332 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/07565/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5710049
Firma: VICTORY LINE proizvodno, sto-

ritveno, trgovsko in gostinsko podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Levstikova 9, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LJUBEC VLASTA, Levstiko-

va 9, 2000 MARIBOR, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 1. 1993; LJU-
BEC MILAN, Fluksova 4, 2000 MARIBOR,
vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 21. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44767

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01333 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/07861/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5733847
Firma: T & Š trgovina, storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Sladki vrh 11/f, 2214 SLADKI

VRH
Osnovni kapital: 1.637.575,00 SIT
Ustanovitelji: TRSTENJAK TATJANA, Slad-

ki vrh 7, 2214 SLADKI VRH, vložek:
1.637.575,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44769

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01334 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/05477/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5599164
Firma: ECO VEGETAL proizvodnja, tr-

govina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Fram 4, 2313 FRAM
Osnovni kapital: 7.982.300,00 SIT
Ustanovitelji: FRIDL DANICA, Fram 4,

2313 FRAM, vložek: 7.982.300,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 7. 2000.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
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podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44771

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01335 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/05149/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5657288
Firma: BORA podjetje za posredništvo,

trgovino, gostinstvo in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška c. 23, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.516.500,00 SIT
Ustanovitelji: BLAŽIČ BORIS, Kamniška

35, 2000 MARIBOR, vložek: 758.250,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; MR-
NJAVAC MIODRAG, Briješčanska 23, ILID-
ŽI, R HRVAŠKA, vložek: 758.250,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 1. 8. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44773

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01336 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/08459/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5771471
Firma: ITAJA podjetje za trgovino, sto-

ritve, turizem, posredovanje, zastopanje
in usluge d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kidričeva ul. 15, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PUŠNIK JASNA, Kidričeva

15, 2342 RUŠE, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 6. 1993; PUŠNIK
IVAN, Kidričeva 15, 2342 RUŠE, vložek:
750.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44775

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01337 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/07478/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5706211
Firma: TASALU trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ob potoku 10, 2311 HOČE
Osnovni kapital: 1.860.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLANINC SAMO, Ob poto-

ku 10, 2311 HOČE, vložek: 1.860.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44777
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01338 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/07404/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5705517
Firma: D & M proizvodno, trgovsko, sto-

ritveno in gostinsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Industrijska ul. 6, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 1.527.519,10 SIT
Ustanovitelji: SLUGA MARJAN, Meljski

hrib 21, 2000 MARIBOR, vložek:
763.759,55 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 6. 1992; KARBA DARINKA, Industrijska
6, 2342 RUŠE, vložek: 763.759,55 SIT, ne
odgovarja, vstop: 22. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-44779

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01339 z dne 3. 5.

2001 pod št. vložka 1/07355/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5702097
Firma: VEKTOR trgovsko in proizvodno

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dupleška c. 232 a, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.553.569,25 SIT
Ustanovitelji: KRIŽMAN SAMO, Dupleška

cesta 232/a, 2000 MARIBOR, vložek:
1.553.569,25 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44781
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01340 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/07098/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5690153
Firma: DAVID & STRAUSS export-im-

port d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Selnica ob Muri 9, 2215 CER-

ŠAK
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: STRAUSS FRANC, Selnica

ob Muri 9, 2215 CERŠAK, vložek:
1.450.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 11. 1992; KUPČIČ DAVID, Selnica ob
Muri 9, 2215 CERŠAK, vložek: 50.000,00
SIT, ostalo, vstop: 19. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44783

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01341 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/05164/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5584647
Firma: TELACS trgovsko, storitveno,

gostinsko in transportno podjetje d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Janka Serneca 68, Razvanje,
2103 MARIBOR

Osnovni kapital: 1.517.200,00 SIT
Ustanovitelji: DROFENIK URŠKA, Rožna

ulica 9, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, vložek:
1.517.200,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 2. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44785

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01342 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/07359/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5702585
Firma: MABO FOOD podjetje za notra-

njo trgovino, export-import, transport,
marketing in turizem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ul. Kraljeviča Marka 5, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEČAR BORUT, Livadna 15,

2000 MARIBOR, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 12. 1992; DUŠAN
ERJAVC, Trg Borisa Kidriča 8, 2000 MARI-
BOR, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 2. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44787

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01343 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/05449/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5599946
Firma: ALPA CO. proizvodno, trgovsko

in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gospejna 10, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.755.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRVAR BRANKO, Ulica Ilije

Gregoriča 21, 2000 MARIBOR, vložek:

1.755.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44789

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01344 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/05632/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5614848
Firma: VESTRA proizvodno, trgovsko,

zastopniško in storitveno podjetje expo-
rt-import d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sladki vrh 5/č, 2214 SLADKI
VRH

Osnovni kapital: 1.510.138,00 SIT
Ustanovitelji: RAČEL FRANC, Sladki vrh

5/č, 2214 SLADKI VRH, vložek:
752.555,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 3. 1992; RAČEL IVANA, Sladki vrh 5/č,
2214 SLADKI VRH, vložek: 757.583,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44791

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01345 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/07848/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5735769
Firma: LIMIGRA storitveno, trgovsko in

proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška c. 65, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.632.000,00 SIT
Ustanovitelji: GABROVEC MILAN, Ruska

14, 2000 MARIBOR, vložek: 1.632.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz

sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44793
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01346 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/07203/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5735513
Firma: LORADO & POLAJŽER IN CO.

družba za zastopanje in trgovino d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Svetozarevska 4, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: POLAJŽER OTILIJA, Sveto-

zarevska 4, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
31. 3. 1992; POLAJŽER MARKO, Svetoza-
revska 4, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop:
31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44795
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01347 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/01906/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5681278
Firma: SIMRAJH & CO. podjetje za go-

stinstvo, trgovino, storitve in proizvodnjo
d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kozjak 18, 2201 ZGORNJA
KUNGOTA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIMRAJH JOŽE - tekstilni te-

hnik, Kozjak 18, 2201 ZGORNJA KUNGO-
TA, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 20. 7. 1995; SIMRAJH MILE-
NA - trgovka, Kozjak 18, 2201 ZGORNJA
KUNGOTA, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 20. 7. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše 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 del-
ničarja gospodarske družbe ali upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44797

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01348 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/07859/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5735742
Firma: NOVMAR storitveno, trgovsko in

proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kurirčkova 32, 2204 MIKLAVŽ

NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 1.734.029,10 SIT
Ustanovitelji: NOVAK MARJAN, Kurirčko-

va 32, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM PO-
LJU, vložek: 1.734.029,10 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 12. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44799
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01349 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/07706/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5723965
Firma: RUDIĆ podjetje za proizvodnjo,

storitve, trgovino, uvoz in izvoz d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Kalohova 2, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 104.659,00 SIT
Ustanovitelji: RUDIĆ NADA - ekonomski

tehnik, Makedonskih brigada 20, MIRKOV-
CI-VINKOVCI, R HRVAŠKA, vložek:
52.329,50 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 5. 2. 1993; RUDIĆ DARIO - strojni te-
hnik, Makedonskih brigada 20, MIRKOVCI-
VINKOVCI, R HRVAŠKA, vložek: 52.329,50
SIT, odg.s svojim premož., vstop:
5. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh

izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44801
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01350 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/07915/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5737095
Firma: KIFELJ proizvodnja peciva in tr-

govina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Železnikova 12, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.738.225,00 SIT
Ustanovitelji: MARTIČ NIKOLA, Usnjarska

1, 2000 MARIBOR, vložek: 1.738.225,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-44803
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01351 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/07444/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5726522
Firma: SAMBICO proizvodnja, trgovina,

storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prešernova 24, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČAHTAREVIĆ LEOPOLDI-

NA, Vrhov dol 10, 2341 PEKRE-LIMBUŠ,
vložek: 500.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 25. 10. 1992; ČAHTAREVIĆ GORDAN,
Zagrebačka 2/a, SARAJEVO, BIH, vložek:
500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 10. 1992; ČAHTAREVIĆ RADA, Zagre-
bačka 2/a, SARAJEVO, BIH, vložek:
500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44805

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01352 z dne 3. 5.

2001 pod št. vložka 1/05327/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5596637
Firma: NOLA trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pod gradiščem 3, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.522.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERŠA RENATO, Pod gra-

diščem 3, 2000 MARIBOR, vložek:
1.503.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44807
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01353 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/05588/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5610583
Firma: FUNKY-VIRT & CO. gostinsko in

trgovsko podjetje k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Fram l09, 2313 FRAM
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRGLEZ ZVONIMIR - ko-

manditist, Fram 109, 2313 FRAM, vložek:
4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 12.
1994; VIRT SUZANA - komplementar, Faro-
vec 2, 2318 LAPORJE, 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44809
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01354 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/05275/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5658705
Firma: ŠAR trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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Sedež: Prešernova ul. 1, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DŽEVAIR ALIJI, Zrkovska

c. 120, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44811
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01355 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/05814/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5616972
Firma: PEKARNA LUX proizvodno in tr-

govsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Čevljarska 5, 2312 OREHOVA

VAS
Osnovni kapital: 3.048.109,00 SIT
Ustanovitelji: KLEP GORAZD, Ptujska 74,

2327 RAČE, vložek: 3.048.109,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 16. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44813

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01356 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/06589/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5667259
Firma: KRASNIČI, KRASNIČ IN DRUGI

trgovsko in storitveno podjetje d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Mlinska 18, 2311 HOČE -

SPODNJE HOČE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRASNIČ REDŽEP - kmetij-

ski tehnik, Mlinska 18, 2311 HOČE, vložek:
50.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 24. 10. 1995; KRASNIQ AXHIJA - brez
poklica, Mlinska 18, 2311 HOČE, vložek:
50.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 24. 10. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44815
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01357 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/07146/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5707161
Firma: ROUS & ROUS trgovina, posred-

ništvo in storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Šentiljska c. 101, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROUS ŠTEFAN - delavec,

Šentiljska c. 101, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
30. 3. 1995; ROUS JOŽEF - prometni te-
hnik, Ul. Šantlovih 47, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44817
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01358 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/06250/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5678897
Firma: HINS uvoz in izvoz vseh vrst pre-

mičnin in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dogoška 122, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: HAAS DAMIR, Dogoška

122, 2000 MARIBOR, vložek:
1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44819

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01359 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/06513/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5683041
Firma: TAXAM proizvodnja, trgovina in

storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tiha 6/a, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.527.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARCEN TEODOR, Tiha uli-

ca 6, 2000 MARIBOR, vložek:
1.527.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44821

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01360 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/06471/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5681189
Firma: TRGOFER trgovina in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kardeljeva 80, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.520.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČEH FRANC, Kardeljeva 80,

2000 MARIBOR, vložek: 760.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992; JESENIČ-
NIK ČEH MAJDA, Sp. Velka 117, 2213
ZGORNJA VELKA, vložek: 760.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.
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Sr-44823

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01361 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/06443/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5658381
Firma: TRIMI-92 trgovina, servis in go-

stinstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šentilj 108/d, 2212 ŠENTILJ V

SLOVENSKIH GORICAH
Osnovni kapital: 1.666.519,00 SIT
Ustanovitelji: TISCHLER IDA, Šentilj

108/d, 2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GO-
RICAH, vložek: 833.259,50 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 24. 8. 1992; TISCHLER MILAN,
Šentilj 108/d, 2212 ŠENTILJ V SLOVEN-
SKIH GORICAH, vložek: 833.259,50 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44825
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01362 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/05310/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5626471
Firma: BIMM-ŽIVILA trgovsko in posre-

dniško podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kozjak nad Pesnico 73/a,

2201 ZGORNJA KUNGOTA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRIŽMAN MIROSLAV, Kre-

kova 27, 2000 MARIBOR, vložek:
754.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 2. 1992; MARKOVIČ ANDREJ, Rapočeva
18, 2000 MARIBOR, vložek: 754.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44827

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01363 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/06101/00 vpisalo v

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

Matična številka: 5650097
Firma: ČAR, VUKOVIČ IN DRUŽBENIK

podjetje za zunanjo in notranjo trgovino,
zastopanje in storitve d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ruplova 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUKOVIČ TATJANA - eko-

nomistka, Ruplova 4, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 7.200,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 15. 6. 1994; VUKOVIČ MOJCA - tek-
stilna konfekcionarka, Ruplova 4, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 800,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 15. 6. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44829
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01364 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/07566/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5712181
Firma: ČIPPIS storitveno, trgovsko in

proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vrbanska c. 97, 2351 KAMNI-

CA
Osnovni kapital: 2.185.691,85 SIT
Ustanovitelji: ŠOPAR JAGODA, Vrbanska

c. 97, 2351 KAMNICA, vložek: 129.340,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 1. 1993; ZR-
NIČ BRANKO, Vrbanska c. 97, 2351 KAM-
NICA, vložek: 2.056.351,85 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 17. 6. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44831
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01365 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/07662/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5722799

Firma: VELA-DROZG & OCEPEK trgov-
sko in storitveno podjetje d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Savinjska 12, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: DROZG ERNEST, Besednja-

kova 2, 2000 MARIBOR, vložek: 50.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 31. 5.
1994; OCEPEK ANA, Pajkova 22, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 50.000,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 31. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44833
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01366 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/07824/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5732921
Firma: MAK-MARKET trgovsko podjet-

je d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ruplova 3, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČRETNIK IZTOK, Zelena

ul. 25, 2000 MARIBOR, vložek:
1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44835

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01367 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/07596/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5723736
Firma: BETSAJDA podjetje za trgovi-

no, storitve, uvoz in izvoz ter proizvodnjo
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Industrijska 16, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GORJAN BRANKO, Indus-

trijska 16, 2342 RUŠE, vložek:
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1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44837

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01368 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/07669/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5695155
Firma: MESOGRO izvozno-uvozno pod-

jetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Industrijska 13, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.524.476,20 SIT
Ustanovitelji: MEHIČ NURIJA, Skelani

196, ZVORNIK, BIH, vložek: 381.119,05
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 11. 1992; ME-
HIČ MUJO, S. Vajnera Čiče 4, VIŠEGRAD,
BIH, vložek: 381.119,05 SIT, ne odgovarja,
vstop: 30. 11. 1992; MEHIČ FIKRET, S.
Skelani 196, SREBRENICA, BIH, vložek:
381.119,05 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 11. 1992; MEHIČ MIRSAD, Skelani 66,
SREBRENICA, BIH, vložek: 381.119,05 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44839
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01369 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/07728/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5724546
Firma: VAL-TON podjetje za trgovino in

storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Razlagova 1, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MLAKAR SAMO, Tyrševa

18, 2000 MARIBOR, vložek: 1.500.000,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44841

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01370 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/07778/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5723531
Firma: LOJZ podjetje za trgovino, po-

sredništvo in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pobreška 38/5, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.638.185,00 SIT
Ustanovitelji: PENDL ALOJZ, Pobreška

38/5, 2000 MARIBOR, vložek:
1.638.185,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44843
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01371 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/07881/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5735254
Firma: LEPŠI DOM ZULIĆ zaključna in

obrtna dela v gradbeništvu d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 9/a, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 244.704,00 SIT
Ustanovitelji: ZULIĆ OSMAN - pleskar,

Maršala Tita 8, DONJI VAKUF, BIH, vložek:
61.176,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 18. 5. 1994; ZULIĆ HASAN - pleskar,
H. Brkića 5, BUGOJNO, BIH, vložek:
61.176,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 18. 5. 1994; ZULIĆ SUAD - pleskar,
Maršala Tita 8, DONJI VAKUF, BIH, vložek:
61.176,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 18. 5. 1994; ZULIĆ GORAN - pleskar,
1. maja b.b., DONJI VAKUF, BIH, vložek:
61.176,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 18. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o

finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44845

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01372 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/07853/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5732280
Firma: TRAPEZ trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Parmova 12, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRALJ RUDOLF, Parmova

12, 2000 MARIBOR, vložek: 1.500.000,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44847
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01373 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/07546/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5710766
Firma: MOJ-T.I.S. trgovina in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pod izviri 8, 2341 PEKRE
Osnovni kapital: 1.774.150,00 SIT
Ustanovitelji: KNEZ MOJCA, Ul. Kraljeva

1, 2000 MARIBOR, vložek: 1.774.150,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.
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Sr-44851

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01376 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/03625/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5678307
Firma: ULČAR export import, trgovina,

proizvodnja, storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jarnikova 3, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.704.000,00 SIT
Ustanovitelji: ULČAR GERLINDA, Jarniko-

va 3, 2000 MARIBOR, vložek:
1.704.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44853
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01377 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/06759/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5669685
Firma: PRO RING trgovina na veliko,

posredništvo, storitve in zastopanje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vandotova ulica 11, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 1.680.000,00 SIT
Ustanovitelji: LEBAR ZVONKO, Vandoto-

va ul. 11, 2000 MARIBOR, vložek:
1.680.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44855
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01378 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/05642/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5616727
Firma: DOSTEHNA trgovina in storitve

d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Aškerčeva ul. 22, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OSENJAK DAVORIN, Ašker-

čeva ul. 22, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44857

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01379 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/06412/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5657083
Firma: S.E.L.I. trgovsko, posredniško

podjetje, export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lesjakova 28, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.768.320,00 SIT
Ustanovitelji: HANC ERVIN, Trg Dušana

Kvedra 8, 2000 MARIBOR, vložek:
884.160,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 8. 1992; HANC RATKO, Trg Dušana
Kvedra 8, 2000 MARIBOR, vložek:
884.160,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 6.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44859
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01380 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/06931/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5684242
Firma: A & D proizvodnja, trgovina in

storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Veljka Vlahoviča 75, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 1.656.322,80 SIT
Ustanovitelji: HEREGA ALOJZIJA, Veljka

Vlahoviča 75, 2000 MARIBOR, vložek:

828.161,40 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 11. 1992; HEREGA DARKO, Veljka Vla-
hoviča 75, 2000 MARIBOR, vložek:
828.161,40 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44861
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01381 z dne 3. 5.
2001 pod št. vložka 1/07476/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5706360
Firma: VERPUCER trgovsko, gradbeno

in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bezena 3/c, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 1.613.730,00 SIT
Ustanovitelji: KOLAR MARJAN, Bezena

3/c, 2342 RUŠE, vložek: 1.613.730,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44863
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01382 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/07582/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5724309
Firma: DA-HO trgovsko, storitveno in

proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Požeg 1, 2327 RAČE
Osnovni kapital: 2.014.078,00 SIT
Ustanovitelji: HOJNIK DAVOR, Požeg 1,

2327 RAČE, vložek: 1.007.039,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 1. 2. 1993; HOJNIK VLA-
DIMIR, Požeg 1, 2327 RAČE, vložek:
1.007.039,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
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ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44865
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01383 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/07569/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5710316
Firma: PAPIRENA trgovina, posredništ-

vo in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ranca 32/a, 2211 PESNICA

PRI MARIBORU
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTERN IRENA, Neratova uli-

ca 6, 2000 MARIBOR, vložek: 800.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 11. 1994;
BEZJAK IRENA, Ranca 32/a, 2211 PESNI-
CA PRI MARIBORU, vložek: 800.000,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44867
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01384 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/07564/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5713641
Firma: RISAGO proizvodnja, trgovina in

storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kozjak nad Pesnico 19/c,

2201 ZGORNJA KUNGOTA
Osnovni kapital: 1.742.679,00 SIT
Ustanovitelji: KOPIČ BORIS, Smetanova

68/a, 2000 MARIBOR, vložek: 871.339,50
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 2. 1993; KO-
PIČ ZMAGO, Kozjak nad Pesnico 19/c,
2201 ZGORNJA KUNGOTA, vložek:
871.339,50 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44869

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01385 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/06016/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5635276
Firma: KLAVDIJA & DJORDJE družba

za storitve in trgovino d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Sokolska 44, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: DJORDJE ALEKSANDER -

trgovec, Sokolska 44, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 25. 5. 1994; NIKA JOVANKA - go-
spodinja, Ulica Oslobodjenja 24, BANATSKO
NOVO SELO, JUGOSLAVIJA, 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44871
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01386 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/08002/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5756782
Firma: GRIMA podjetje za storitve, pro-

izvodnjo in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Uskoška 76 Skoke, 2204 MI-

KLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: AJDIČ MIRAN, Uskoška 76

Skoke, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM PO-
LJU, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 25. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44872

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01387 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/07030/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5681766
Firma: A.T.D. AVTODOM trgovina in sto-

ritve export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kamniška 35, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.873.375,00 SIT
Ustanovitelji: ŽIŽEK DUŠAN, Kamniška

35, 2000 MARIBOR, vložek: 1.873.375,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44873
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01388 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/08238/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5771676
Firma: BEMIRALE trgovsko in storitve-

no podjetje d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Bresterniška ul. 4 Bresternica,

2351 KAMNICA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BERA MARIJA - administra-

torka, Gosposvetska cesta 40, 2000 MARI-
BOR, vložek: 50.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 20. 4. 1995; BERA MILE -
invalidski upokojenec, Gosposvetska cesta
40, 2000 MARIBOR, vložek: 50.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44874
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01389 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/08303/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:
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Matična številka: 5820294
Firma: KAVA trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tyrševa 3, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.510.000,00 SIT
Ustanovitelji: TABAK BRANKO, Prušniko-

va 46, 2000 MARIBOR, vložek:
1.510.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 8. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44875

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01390 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/08644/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5783526
Firma: PORS podjetje za inženiring,

marketing, trgovino in storitve k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Borštnikova ul. 10, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 164.750,00 SIT
Ustanovitelji: VAJZMAN BOJAN -komple-

mentar, Besednjakova 2, 2000 MARIBOR,
vložek: 162.750,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 23. 5. 1994; ŠKRINJAR ZVON-
KA -komanditist, Borštnikova ulica 10, 2000
MARIBOR, vložek: 2.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 23. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44876

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01391 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/08775/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5791316
Firma: JANČAR storitveno in trgovsko

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bresterniška 32, 2351 KAMNI-

CA - BRESTERNICA
Osnovni kapital: 1.501.616,00 SIT
Ustanovitelji: JANČAR IZTOK, Bresterni-

ška 32, 2354 BRESTERNICA, vložek:

1.446.416,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 6. 1993; JANČAR EMA, Bresterniška
32, 2354 BRESTERNICA, vložek:
55.200,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44877
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01392 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/07645/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5713200
Firma: S.TRAD-STEINBERGER podjetje

za proizvodnjo, trgovino, turizem in sto-
ritve d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Gvajčeva 22, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: STEINBERGER BRANISLAV

- ključavničar, Gvajčeva ulica 22, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 50.000,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 28. 12. 1994; STEIN-
BERGER MARIJANA - delavka, Gvajčeva uli-
ca 22, 2000 MARIBOR, vložek: 50.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 28. 12.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-44878
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01393 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/06094/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5639611
Firma: A.M.A.-PROJEKT projektiranje,

consulting, inženiring d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tomšičeva 37, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.658.000,00 SIT
Ustanovitelji: SANKOVIČ MANDICA, An-

ton Gustav Matoš 9/9, VINKOVCI, R HRVA-
ŠKA, vložek: 1.658.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 5. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na

podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44879

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01394 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/06200/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5643546
Firma: ŠTOK IN DRUGI proizvodno, sto-

ritveno, trgovsko in turistično podjetje
d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Krčevinska ul. 33, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROŠKER ŠTOK HELENA -

profesor, Krčevinska 33, 2000 MARIBOR,
vložek: 50.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 15. 6. 1994; ŠTOK BOGDAN -
inženir strojništva, Krčevinska 33, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 50.000,00 SIT, ostalo, vs-
top: 15. 6. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44880
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01395 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/08657/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5783763
Firma: GRANDAG trgovina in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Razlagova 9/I, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.650.859,65 SIT
Ustanovitelji: GRANDA CVETKO, Ješen-

ca 2, 2327 RAČE, vložek: 1.526.611,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 4. 1993; SVE-
GLAR IVAN, Lortzingweg 14, 4019 MONHE-
IM, ZR NEMČIJA, vložek: 124.248,65 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
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sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44881
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01396 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/08354/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5771447
Firma: HANDL-BERGHAUS & CO. trgo-

vina in storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Antoličičeva 18, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 105.000,00 SIT
Ustanovitelji: BERGHAUS LEON - lesar

širokega profila, Antoličičeva 20, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 52.500,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 28. 12. 1994; JAZBIN-
ŠEK LUCIJA - gospodinja, Ljubljanska ulica
7/a, 2000 MARIBOR, vložek: 52.500,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44882
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01397 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/08542/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5788927
Firma: VAŠA podjetje za zastopanje in

posredovanje zavarovanj d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Fochova 14, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LIPUŠ VILJEM, Fochova 14,

2000 MARIBOR, 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh

izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44883
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01398 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/08585/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5779162
Firma: DAPI mizarstvo in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mladinska 17, 2204 MIKLAVŽ

NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 1.756.258,00 SIT
Ustanovitelji: PIVEC DARKO, Mladinska

17, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU,
vložek: 1.756.258,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 10. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44884
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01399 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/08588/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5795630
Firma: MINOR, ŠTRUCL ROJKO podjet-

je za projektiranje, proizvodnjo, storitve,
trgovino in oblikovanje d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: V zavoju 30/a, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 180.600,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTRUCL ROJKO MARJETA

- ekonomski tehnik, Dogoška 59, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 90.300,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 23. 12. 1994; ŠTRUCL
ROJKO JANEZ - ekonomski tehnik, Dogoška
56, 2000 MARIBOR, vložek: 90.300,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44885

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01400 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/08774/00 vpisalo v

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

Matična številka: 5813107
Firma: INTER-ING poslovno svetovanje

in inženiring d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celestrina 31, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: LORBER MIROSLAV, Celes-

trina 31, 2000 MARIBOR, vložek:
1.600.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44886
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01401 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/08734/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5791634
Firma: NOBRA trgovina in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vodovodna 11, 2352 SELNICA

OB DRAVI
Osnovni kapital: 1.839.328,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK KAROLINA, Bistrica

pri Rušah 3, 2342 RUŠE, vložek:
1.839.328,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44887
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01402 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/07193/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5702372
Firma: SILKO storitveno trgovsko pod-

jetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Varlovo naselje 13, 2000 MA-

RIBOR
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Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BORKO SILVA, Varlovo na-

selje 13, 2000 MARIBOR, 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44888
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01403 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/08315/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5770742
Firma: TEHNOMIL podjetje za trgovi-

no, storitve in proizvodnjo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vrtna ul. 10, 2327 RAČE
Osnovni kapital: 1.559.332,00 SIT
Ustanovitelji: MILEC SLAVKO, Vrtna ulica

10, 2327 RAČE, vložek: 1.559.332,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44889

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01404 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/08240/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5767920
Firma: NUT gostinsko, trgovsko in sto-

ritveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ul. Planinčevih 62, 2204 MI-

KLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 1.501.483,40 SIT
Ustanovitelji: KRAJNC NEVENKA, Ulica

Planinčevih 62, 2204 MIKLAVŽ NA DRAV-
SKEM POLJU, vložek: 1.501.483,40 SIT,
ne odgovarja, vstop: 24. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz

sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44891

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01405 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/07591/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5712165
Firma: AVTO ANTALAŠIČ storitveno in

trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Panonska 20, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.738.750,00 SIT
Ustanovitelji: ANTALAŠIČ DUŠAN, Panon-

ska 20, 2000 MARIBOR, vložek:
1.738.750,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44893
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01406 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/05928/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5639646
Firma: RIKO TRADE transportno in tr-

govinsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ruprova ul. 3, 2204 MIKLAVŽ

NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KERHE RAJKO, Ruprova 3,

2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, vlo-
žek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44895

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01407 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/07926/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5763061
Firma: ZEDOX storitveno in trgovsko

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta v Rošpoh 33, 2351 KAM-

NICA
Osnovni kapital: 1.605.000,00 SIT
Ustanovitelji: TURK ZLATKO, Gosposvet-

ska 69, 2000 MARIBOR, vložek:
1.605.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44897
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01408 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/07729/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5722918
Firma: CAMCO, CAD-CAM inženiring in

marketing d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gortanova 22, 2327 RAČE
Osnovni kapital: 2.265.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOBAN RADO, Kajuhova 4,

3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
2.265.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 6. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44899

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01409 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/07557/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5722314
Firma: RANKIN trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica OF 6, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 1.716.643,00 SIT
Ustanovitelji: JERIĆ STJEPAN, Ulica OF

6, 2342 RUŠE, vložek: 1.716.643,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44901
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01410 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/07558/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5713943
Firma: MERADEJ proizvodno trgovsko

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Falska cesta 98, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 1.709.695,00 SIT
Ustanovitelji: MARKEŽ IGOR, Falska ce-

sta 98, 2342 RUŠE, vložek: 1.709.695,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44903
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01411 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/05019/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5585201
Firma: OREADA-203 proizvodnja, trgo-

vina, storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Staneta Severja 13/69, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 1.678.563,00 SIT
Ustanovitelji: MATJAŠIČ VASJA, Staneta

Severja 13, 2000 MARIBOR, vložek:
1.678.563,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,

št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44905

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01412 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/08807/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5795087
Firma: IZLAKAR trgovina in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ul. 8. februarja 60/a, 2204 MI-

KLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 1.608.200,00 SIT
Ustanovitelji: IZLAKAR ZDENKA, Ul. 8 fe-

bruarja 60/a, 2204 MIKLAVŽ NA DRAV-
SKEM POLJU, vložek: 1.608.200,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44907
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01413 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/08581/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5822785
Firma: INTRADE-INTERNATIONAL ex-

port-import, trgovina na veliko in malo
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gubčeva 29, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: NAMESTNIK IGOR, Gubče-

va 29, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh

izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44909
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01414 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/05318/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5587794
Firma: TERC-MAR FLERE S & P družba

za komercialno posredovanje d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Razlagova 7, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 9.000,00 SIT
Ustanovitelji: FLERE SERGEJ - dipl.iur.,

Razlagova ul. 7, 2000 MARIBOR, vložek:
4.500,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
16. 12. 1994; FLERE PAVLE - dijak, Razla-
gova ul. 7, 2000 MARIBOR, vložek:
4.500,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
16. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44911
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01415 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/05344/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5596670
Firma: BEZJAK & CO storitveno in tr-

govsko podjetje d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Betnavska 38, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 250.000,00 SIT
Ustanovitelji: BEZJAK ZOFIJA - ekonomi-

stka, Betnavska 38, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 125.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 28. 4. 1994; BEZJAK FRANC - eko-
nomski tehnik, Betnavska 38, 2000 MARI-
BOR, vložek: 125.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 28. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44913
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01416 z dne 4. 5.
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2001 pod št. vložka 1/05331/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5608821
Firma: REPRODOM trgovsko podjetje

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pod klancem 10, 2341 LIMBUŠ
Osnovni kapital: 1.616.767,00 SIT
Ustanovitelji: SEDONJA LUDVIK, Pod

klancem 10, 2341 LIMBUŠ, vložek:
970.060,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 2. 1992; SEDONJA LAJČI, Pod klancem
10, 2341 LIMBUŠ, vložek: 323.353,50 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1993; HOR-
VAT JOŽEF, Kotna 16, 9000 RAKIČAN, vlo-
žek: 323.353,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44915
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01417 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/05416/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5617227
Firma: KAMILO podjetje za proizvod-

njo, trgovino, gostinstvo in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rošpoh 146, 2211 PESNICA

PRI MARIBORU
Osnovni kapital: 1.569.904,00 SIT
Ustanovitelji: PARTLIČ KAMILO, Celestri-

na 14, 2000 MARIBOR, vložek: 941.942,40
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 2. 1992; PAR-
TLIČ DEJAN, Celestrina 14, 2000 MARI-
BOR, vložek: 627.961,60 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 15. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44917

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01418 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/08614/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5784395
Firma: FORMAPIK trgovina, storitve,

proizvodnja in gostinstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Hočko Pohorje 103, 2311 HO-

ČE
Osnovni kapital: 1.652.914,00 SIT
Ustanovitelji: MAGAJNA VIDKO, Heroja

Tomšiča 9, 2000 MARIBOR, vložek:
1.652.914,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44919
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01419 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/05276/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5931274
Firma: PIKARD gostinstvo, trgovina, po-

sredništvo in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mlinska 2, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VEHOVEC ALOIS, Oberlu-

pitscheni 57, GAMLITZ 8462, AVSTRIJA, vlo-
žek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 26. 2. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-44921

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01420 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/05376/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5589177
Firma: LEO & CO. trgovina in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Svetozarevska 10, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.666.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIHEU NATAŠA, Zrkovci

71, 2000 MARIBOR, vložek: 1.666.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 2. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44923
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01421 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/05360/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5602289
Firma: ITAL-TRADE podjetje za oprav-

ljanje trgovskih, storitvenih in tržnih po-
slov d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Aškerčeva 16, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.551,00 SIT
Ustanovitelji: VELLACHER VINKO, Ašker-

čeva 16, 2000 MARIBOR, vložek:
750.275,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 12. 1991; ŠKOFIČ DANILO, Turnerjeva
28, 2000 MARIBOR, vložek: 750.275,50
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44926
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01423 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/06392/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5685494
Firma: ICA International Commerce

Agency d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanska 17, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: CASSINI GIORGIO, Via Gu-

sti 3, PADOVA, ITALIJA, vložek: 735.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992; KU-
RENT VINKO, Plečnikova 9, 2000 MARI-
BOR, vložek: 30.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 31. 3. 1992; CLAUSER PAOLO EMI-
LIO, Via Bacchiglione 2, MILANO, ITALIJA,
vložek: 735.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 3. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
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podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44928

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01424 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/07398/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5713340
Firma: SIEGI trgovina, export-import,

consulting d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Heroja Jevtiča 9, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.227,60 SIT
Ustanovitelji: PIRŠ JONATA, Ulica Marja-

na Nemca 11, 2204 MIKLAVŽ NA DRAV-
SKEM POLJU, vložek: 1.500.227,60 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 8. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44930
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01425 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/08844/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5801842
Firma: PARAVAN proizvodnja, trgovina,

posredništvo in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Radvanjska 65, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LEKIČ MIRJANA, Lackova

43/a, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 4. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-

darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44932
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01426 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/08818/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5796300
Firma: DATRON trgovina in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vorohova 29, 2341 LIMBUŠ
Osnovni kapital: 1.886.302,00 SIT
Ustanovitelji: ŠLOSAR IVICA, Vorohova

29, 2341 LIMBUŠ, vložek: 1.886.302,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44934
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01427 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/05174/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5930081
Firma: ŠTAJER TIM posredniško in tr-

govsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gosposka 8-10, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: FRIDL MILENKO, Fram 4,

2313 FRAM, vložek: 1.508.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44936

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01428 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/05949/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5720095
Firma: CV & C trgovina, marketing, sto-

ritve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Strossmayerjeva 32/b, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 1.660.419,00 SIT
Ustanovitelji: CVETKO BRANKO, Praprot-

nikova 10, 2000 MARIBOR, vložek:
830.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 3.
1994; KUNČIČ ZLATKO, Gosposvetska 60,
2000 MARIBOR, vložek: 830.419,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44937
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01429 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/07333/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5877784
Firma: FUTURIST družba za založniš-

tvo, trgovino in marketing d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanska c. 3-5, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DROBNIČ GORAZD, Igriška

33, 2000 MARIBOR, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44938

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01430 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/09769/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5929741
Firma: DRAGULJ & CO. družba za sto-

ritve, posredovanje in proizvodnjo d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Krožna pot 12, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: DRAGULJ VAHIDA - profe-

sor nemškega jezika in književnosti, Muha-
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meda Džudže 41, SARAJEVO, BOSNA IN
HERCEGOVINA, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 15. 1. 1996;
DRAGULJ ENVER - profesor filozofije in so-
ciologije, Maršala Tita 46, SARAJEVO, BO-
SNA IN HERCEGOVINA, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 15. 1.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44939

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01431 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/07428/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5713285
Firma: M.M.B. trgovina, storitve, expo-

rt-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ul. Saše Deva 13, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRAJNC FRANC, Ulica Sa-

še Deva 13, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44940
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01432 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/07482/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5707064
Firma: AKLEJ TRADE proizvodno in tr-

govsko podjetje, uvoz-izvoz d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanska c. 6/II, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 1.712.300,00 SIT
Ustanovitelji: GARMUT MARJAN, Javnik

5, 2361 OŽBALT OB DRAVI, vložek:
1.712.300,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44941

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01433 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/06295/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5881277
Firma: DALIJA-MARIN & CO. trgovina,

storitve in proizvodnja d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Podova 50, 2327 RAČE
Osnovni kapital: 1.760.133,60 SIT
Ustanovitelji: MARIN FRANC, Podova 50,

2327 RAČE, vložek: 880.066,80 SIT, ne
odgovarja, vstop: 19. 12. 1994; MARIN IS-
TOK, Podova 50, 2327 RAČE, vložek:
880.066,80 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44942
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01434 z dne 4. 5.
2001 pod št. vložka 1/07068/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5706831
Firma: ŠEF trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šentilj 51, 2212 ŠENTILJ V

SLOVENSKIH GORICAH
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRAŠIČ BOJAN, Šentilj 51,

2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH,
vložek: 1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 20. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-

darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44949
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01444 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/10731/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5929687
Firma: PLUTOS proizvodno in trgovsko

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nadbišec 17, 2232 VOLIČINA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠPANINGER BOJAN, Nad-

bišec 17, 2232 VOLIČINA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 8. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44951
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01445 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/08042/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5749972
Firma: ECO CONSULT ALPE ADRIA

podjetje za gospodarsko, finančno in
davčno svetovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ruska 6, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BLG WIRTSCHAFTSTREU-

HANDGESELLSCHAFT M.B.H., Leitringer-
strasse 4, GRAZ, AVSTRIJA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44953
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01446 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/08265/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5763797
Firma: BAJGOT proizvodnja, storitve in

trgovina d.o.o
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zg. Selnica 73, 2352 SELNICA

OB DRAVI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAJH BORIS, Zg. Selnica

73, 2352 SELNICA OB DRAVI, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44955
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01447 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09688/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5920957
Firma: GARIFUL trgovska in storitvena

družba d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Osojnikova ul. 20, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LELA IVAN, Odeska 3,

SPLIT, R HRVAŠKA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44957
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01448 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09402/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5871646
Firma: VRHAR & CO. trgovsko in stori-

tveno podjetje d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Jagičeva ul. 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT

Ustanovitelji: VRHAR VILJAN - orodjar,
Vrazova 46, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
14. 11. 1994; MIKLAVEC IGOR - elektrote-
hnik, Jagičeva ul. 4, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 13. 3. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44959
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01449 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09651/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5915406
Firma: KATOLIKA družba za zavaroval-

ništvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Dodatna oblika: zavarovalna družba Se-

dež: Dupleška 34, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: KORASA ANA, Kavce 4, Ga-

berje, 8321 BRUSNICE, vložek: 10.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 9. 1995; VER-
LAK PETER, Prušnikova 34, 2000 MARI-
BOR, vložek: 20.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 27. 9. 1995; LOVREC ANTON, Stari
trg 26, 3320 VELENJE, vložek: 10.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 9. 1995; KRA-
UTHAKER MARTIN, Gančani 27/a, 9231
BELTINCI, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 27. 9. 1995; CIGALE MILENA,
Savinjska c. 14, 3331 NAZARJE, vložek:
10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 9.
1995; ZAMUDA ROBERT, Formin 58, 2272
GORIŠNICA, vložek: 10.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 27. 9. 1995; KRŠČANSKI IN-
ŠTITUT d.d., Košaški dol 20, 2000 MARI-
BOR, vložek: 1.830.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 27. 9. 1995; KOJC BOŠTJAN,
Prušnikova 20, 2000 MARIBOR, vložek:
20.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 9.
1995; ROVTAR VINKO, Selca 103, 4227
SELCA, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 27. 9. 1995; KERŠIČ PETER, Va-
javčeva 13/b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 9.
1995; BUHVALD PAVEL, Navrški vrh 22,
2391 PREVALJE, vložek: 10.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 27. 9. 1995; DEŽELAK
MARTIN, Lože 1, 3272 RIMSKE TOPLICE,
vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 9. 1995; LOGAR JANEZ, Cesta v Lipov-
ce 30, 1351 BREZOVICA, vložek:
10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 9.
1995; ŽEBOVEC IZTOK, Zbiljska c. 1, 1215
MEDVODE, vložek: 10.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 27. 9. 1995; BENSA AN-
DREJ, Šempas 167/b, 5261 ŠEMPAS, vlo-
žek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 9. 1995; RATNIK KAREL, Tišina 33/a,
9251 TIŠINA, MURSKA SOBOTA, vložek:

10.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44961

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01450 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/08697/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5784832
Firma: G & E trgovsko in storitveno pod-

jetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Obrežna ulica 69/a, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 1.509.995,80 SIT
Ustanovitelji: LEPEJ OBRADOVIĆ ELVI-

RA, Engelsova 46, 2000 MARIBOR, vložek:
910.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 6. 1993; OBRADOVIĆ DRAGICA, Rivanj-
ski prilaz 4, 57000 ZADAR, HRVAŠKA, vlo-
žek: 599.995,80 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44963

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01451 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/08722/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5789494
Firma: ŽUR podjetje za opravljanje tr-

govine in storitev d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Selnica ob Muri 99/a, 2215

CERŠAK
Osnovni kapital: 1.696.909,00 SIT
Ustanovitelji: JAGER MIRKO, Selnica ob

Muri 99/a, 2215 CERŠAK, vložek:
848.454,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 5. 1993; JAGER ANICA, Selnica ob Mu-
ri 99/a, 2215 CERŠAK, vložek: 848.454,50
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
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podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44965

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01452 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/05440/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Firma: ŽUPANEK trgovina, gostinstvo
in turizem k.d.

Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Obrobna 41, 2351 KAMNICA -

BRESTERNICA
Osnovni kapital: 50.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽUPANEK VERONIKA,

Obrobna 41, 2351 KAMNICA - BRESTERNI-
CA, vložek: 20.000,00 SIT, ostalo, vstop:
3. 4. 1992; ŽUPANEK ALEKSANDER ST.,
Obrobna 41, 2351 KAMNICA - BRESTERNI-
CA, vložek: 10.000,00 SIT, ostalo, vstop:
3. 4. 1992; ŽUPANEK ALEKSANDER ML.,
Obrobna 41, 2351 KAMNICA - BRESTERNI-
CA, vložek: 10.000,00 SIT, ostalo, vstop:
3. 4. 1992; PAVČIČ NATAŠA, Obrobna 41,
2351 KAMNICA - BRESTERNICA, vložek:
10.000,00 SIT, ostalo, vstop: 3. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44966
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01453 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/07652/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5722519
Firma: DEJKO družba za proizvodnjo,

trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Potrčeva 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.505.090,00 SIT
Ustanovitelji: KOKALJ DEJAN, Potrčeva

4, 2000 MARIBOR, vložek: 1.505.090,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44967
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01454 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/05325/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5588081
Firma: MAKAR-BRENČIČ IN DRUŽBENI-

KI trgovina in storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Mlinska 1, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRENČIĆ-MAKAR LJILJANA

- diplomirani inženir kemije, Oštarijska 22,
ZAGREB, R HRVAŠKA, vložek: 3.760,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 10. 5.
1995; MAKAR IVAN - diplomirani ekonomist,
Oštarijska 22, ZAGREB, R HRVAŠKA, vlo-
žek: 3.760,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 10. 5. 1995; BRENČIČ JAKOB - upo-
kojenec, Hotedršica 12, 1372 HOTEDRŠI-
CA, vložek: 480,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 10. 5. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44968
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01455 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/08332/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5778727
Firma: ANPEKS podjetje za trgovino,

prevoze in gostinstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kamniški breg 17, 2351 KAM-

NICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VREČIČ PETER, Ulica Lizi-

ke Jančar 15, 2000 MARIBOR, vložek:
1.059.200,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 5. 1993; VREČIČ ANDREJA, Kamniški
breg 17, 2351 KAMNICA, vložek:
440.800,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44970
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01460 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09467/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5890004
Firma: SLATEKS PERDUV IN DR. druž-

ba za proizvodnjo in trgovino d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Gosposvetska 19, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERDUV BORIS strojni te-

hnik, Vlade Vitjukina 21, BANJA LUKA, BIH,
vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 8. 2. 1995; PERDUV VESNA moška
krojačica, Ante Trumbića 6, BJELOVAR, HR-
VAŠKA, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 8. 2. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44972
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01461 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09460/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5888964
Firma: TETRON INTERNACIONAL pod-

jetje za trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljanska 9, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRAJILO VLADIMIR, Grohar-

jeva 7, 2000 MARIBOR, 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.
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Sr-44974

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01462 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09456/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5890314
Firma: STOCK CENTNER IN DRUGI tr-

govina in storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Titova 48, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: CENTNER SONJA - k.v. pro-

dajalka, Letonjeva 2, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 2.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 2. 3. 1995; KALEMBER TANJA - k.v.
prodajalka, Lackova 43, 2000 MARIBOR,
vložek: 2.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 2. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44976
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01463 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09448/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5884608
Firma: SAKAČ & ATLANTIDA podjetje

za storitve in promet blaga d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Krekova 16, 2000 MARIBOR
Ustanovitelji: SAKAČ SIMONA - upravni

tehnik, Ulic Staneta Severja 13, 2000 MARI-
BOR, odg.s svojim premož., vstop: 19. 12.
1994; SAKAČ MAGDA - upokojenka, Ulica
Staneta Severja 13, 2000 MARIBOR, odg.s
svojim premož., vstop: 19. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44978
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01464 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09435/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5878349
Firma: DM-DEMAX trgovsko in storitve-

no podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Smetanova 54, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAUKO DEJAN, Panonska

34, 9250 GORNJA RADGONA, vložek:
1.500.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44980
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01465 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09486/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5890373
Firma: DE LIBRA-PERŠUH & SVETEC

storitve, usluge d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Plečnikova ul. 6, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SVETEC DEJAN kuhar, Pleč-

nikova ulica 6, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
23. 2. 1995; PERŠUH BRANKO višji medi-
cinski tehnik, Radvanjska cesta 25, 2000
MARIBOR, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 23. 2. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44982
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01466 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/08944/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5814049
Firma: M.C.G. podjetje za trgovino in

grafično dejavnost d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dolnja Počehova 16, 2211 PE-

SNICA PRI MARIBORU

Osnovni kapital: 2.018.189,00 SIT
Ustanovitelji: RAJŠP DRAGICA, Borštni-

kova 1, 2000 MARIBOR, vložek:
1.009.094,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 7. 1993; CRNICA MARIJAN, Dolnja Po-
čehova 16, 2211 PESNICA PRI MARIBO-
RU, vložek: 1.009.094,50 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 8. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44984

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01467 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/08976/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5884993
Firma: KOMOČAR J & H trgovina d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Maistrova 10, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 120.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOMOČAR JOŽEF - policist,

Maistrova ulica 10, 2000 MARIBOR, vložek:
60.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 28. 12. 1994; KOMOČAR HEDVIKA -
trgovka, Maistrova ulica 10, 2000 MARIBOR,
vložek: 60.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 28. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44986
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01468 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/08854/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5796202
Firma: C & C podjetje za računalništvo

in komunikacije d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bernekerjeva 3, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.509.871,00 SIT
Ustanovitelji: EILEC MAURICE, Berneker-

jeva 3, 2000 MARIBOR, vložek:
1.509.871,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 5. 1993.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44988
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01469 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09560/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5752272
Firma: ORDAGIĆ-OMERHODŽIĆ podjet-

je za trgovino, predelavo in storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Levstikova 13, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 122.476,00 SIT
Ustanovitelji: OMERHODŽIČ MURIS - di-

plomirani inženir, V. Pelagića 38, BRČKO,
BOSNA IN HERCEGOVINA, vložek:
61.238,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 16. 12. 1994; ORDAGIĆ MUSTAFA -
trgovec, B. Biberovića 4, BRČKO, BOSNA
IN HERCEGOVINA, vložek: 61.238,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 16. 12. 1994;
ORDAGIĆ DELVETA - trgovka, B. Biberovića
4, BRČKO, BOSNA IN HERCEGOVINA,
odg.s svojim premož., vstop: 16. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44990

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01470 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09471/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5889260
Firma: DYNAMIC CAPITAL MANAGE-

MENT SALES DEPARTEMENT finančno
posredniško podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glavni trg 17/b, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PIVEC GERHARD, Vinzenz

Muchitsch 53, GRAZ, AVSTRIJA, vložek:
300.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 1.
1995; BEHEK ALOIS, Banhof Strasse 65,
Lebring, GRAZ, AVSTRIJA, vložek:
150.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 1.

1995; SCHOBER ANDREAS, Johan Fux
Gasse 19, GRAZ, AVSTRIJA, vložek:
300.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 1.
1995; PUSTER JOSEF GERALD, Leydl
Strasse 8/a, KREFELD, ZR NEMČIJA, vlo-
žek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 1. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44992
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01471 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09475/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5889073
Firma: KITAJSKA TRGOVSKA HIŠA pod-

jetje za trgovino, zastopanje in posredo-
vanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Proletarskih brigad 79, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: YU ZHANG, Kleinkoln-

str. 12, AACHEN 52062, NEMČIJA, vložek:
765.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 1.
1995; JIANG ZHU, Kullenhof-
str. 58/App. 5201, AACHEN 52072, NEM-
ČIJA, vložek: 210.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 16. 1. 1995; XIN YANG, Rutscher-
str. 165, AACHEN 52072, NEMČIJA, vložek:
210.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 1.
1995; GANG FAN, Rutscherstr. 165, AA-
CHEN 52072, NEMČIJA, vložek:
210.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 1.
1995; ZHE ZHUANG, Rutscherstr. 165, AA-
CHEN 52072, NEMČIJA, vložek:
105.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44994
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01472 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09477/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5891663

Firma: SAITI B + L IN DRUGI proizvod-
nja, trgovina in storitve d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Limbuška c. 26, 2341 PEKRE-
LIMBUŠ

Osnovni kapital: 50.000,00 SIT
Ustanovitelji: SAITI LIDIJA - trgovski te-

hnik, Limbuška cesta 26, 2341 PEKRE-LIM-
BUŠ, vložek: 37.500,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 2. 2. 1995; SAHITI BEKIM -
delavec, Borštnikova 63, 2000 MARIBOR,
vložek: 12.500,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 2. 8. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-44996
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01473 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09480/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5889014
Firma: ERTI podjetje za svetovanje,

prodajo, uvoz-izvoz, proizvodnjo, ingeni-
ring in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Starše 30, 2205 STARŠE
Osnovni kapital: 1.818.455,00 SIT
Ustanovitelji: TOLIČIČ JOŽEF, Starše 30,

2205 STARŠE, vložek: 909.227,50 SIT, ne
odgovarja, vstop: 14. 1. 1997; EKART MA-
TJAŽ, Starše 85/b, 2205 STARŠE, vložek:
909.227,50 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 1.
1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44998

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01474 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09570/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5888956
Firma: BLISK-GERŠOVNIK & CO. proiz-

vodno, trgovsko in storitveno podjetje
d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
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Sedež: Kersnikova ul. 7, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: GERŠOVNIK FRANC - kme-

tijski tehnik, Kersnikova ulica 7, 2000 MARI-
BOR, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 18. 1. 1995; GERŠOVNIK
ZVONKA - specialni pedagog, Kersnikova uli-
ca 7, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45000
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01475 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09503/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5899605
Firma: GRIZILA & CO. računalniški in-

ženiring in druge poslovne storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Mladinska 37, 2000 MARIBOR
Ustanovitelji: GRIZILA VID gimnazijski ma-

turant, Trg revolucije 7, 2000 MARIBOR,
odg.s svojim premož., vstop: 3. 4. 1995;
KAMENJEV MARKO strojni tehnik, Mladin-
ska ulica 37, 2000 MARIBOR, odg.s svojim
premož., vstop: 3. 4. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45002

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01476 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09514/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5891418
Firma: PEKARSTVO F & G podjetje za

proizvodnjo kruha in peciva d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Račka c. 6, 2312 OREHOVA

VAS
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FALEŠ ČRTOMIR, Račka

cesta 6, 2312 OREHOVA VAS, vložek:

750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 1.
1995; GRDIŠA DUŠAN, Orešje 82, 2250
PTUJ, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 25. 1. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45004

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01477 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09547/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5899834
Firma: FLORA KRASNIČI IN DRUGI tr-

govina in storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Metava 58, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BERIŠA BEĆIR PKV ključav-

ničar, Ciril Metodova ulica 8, 2000 MARI-
BOR, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 4. 4. 1995; KRASNIČI BE-
KE KV mehanik, Metava 58, 2000 MARI-
BOR, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 4. 4. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45006
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01478 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09576/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5883555
Firma: RHENINGHAUS proizvodnja in

prodaja d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanska 13-A, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BITRON trgovina, proizvod-

nja, izvoz-uvoz, zastopanje in inženiring d.o.o.,
Partizanska cesta 13/a, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 11. 1994; TECMAL S.r.l., Via Ala di Stura
89, TORINO, ITALIJA, vložek: 750.000,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45008
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01479 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/08942/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5836425
Firma: OKI proizvodno-storitveno-tr-

govsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Borova vas 3, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.628.450,00 SIT
Ustanovitelji: JUG RENATO, Ulica Stane-

ta Severja 3, 2000 MARIBOR, vložek:
1.628.450,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45010

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01480 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/09578/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5908248
Firma: ALVAS proizvodnja, trgovina in

storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Krekova ul. 16/III, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: LATINOVIČ MAJDA, Prešer-

nova ulica 12, 2000 MARIBOR, vložek:
800.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 7.
1995; AVDIČAUŠEVIĆ ĐEVDETA, Filipa Klja-
jiča 18, ZVORNIK, BOSNA IN HERCEGOVI-
NA, vložek: 800.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 31. 7. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše 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 del-
ničarja gospodarske družbe ali upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45012
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01481 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09589/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5914906
Firma: ANDREJEV HOBI PROGRAM,

PLIBERŠEK & CO. trgovska družba d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Mlinska ulica 22, 2000 MARI-

BOR
Ustanovitelji: KRUGER KLAUS-DIETTER

- elektronik, Bad Rappenau, Taubenloch 41,
BAD RAPPENAU, NEMČIJA, odg.s svojim
premož., vstop: 18. 8. 1995; TETTSCHLAG
PETER-PAUL - patentni inžinir, Maybachstra-
sse 45, LOWESTEIN, NEMČIJA, odg.s svo-
jim premož., vstop: 18. 8. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45013
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01482 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09582/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5906822
Firma: ADD-VAGNER & CO. storitveno

in trgovsko podjetje d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Radvanjska 49b, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 3.000,00 SIT
Ustanovitelji: VAGNER DRAGO - ekono-

mist, Borova vas 5, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
7. 6. 1995; KOS ANDREJ - računalniški te-
hnik, Selnica ob Muri 150/b, 2215 CER-
ŠAK, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 7. 6. 1995; ZOREC DANILO -
ekonomist, Borova vas 30, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 7. 6. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45014

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01483 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09601/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5900964
Firma: REP & CO. trgovina in storitve

k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Prušnikova ulica 42, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 1.000,00 SIT
Ustanovitelji: REP ROMAN - komplemen-

tar, Prušnikova ulica 42, 2000 MARIBOR,
odg.s svojim premož., vstop: 23. 5. 1995;
ORNIK ANDREJA - komanditist, Ulica Stane-
ta Severja 11, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45015
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01484 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09431/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5884918
Firma: ORTOPEDSKI PRIPOMOČKI-

BANDAŽA JAGODIČ izdelovanje ortoped-
skih pripomočkov d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Betnavska 44, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 6.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAGODIČ ALOJZ - ortoped,

Stari trg 21, 3320 VELENJE, vložek:
2.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
20. 5. 1994; JAGODIČ PAVLA - ekonomski
tehnik, Stari trg 21, 3320 VELENJE, vložek:
2.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
20. 5. 1994; JAGODIČ GREGOR - obutveni
tehnik, Stari trg 21, 3320 VELENJE, vložek:
2.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45016

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01485 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/08840/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5857244
Firma: DILARO gostinstvo, trgovina in

storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prečna ul. 3, 2312 OREHOVA

VAS
Osnovni kapital: 1.791.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠNOFL SILVESTER, Prečna

ulica 3, 2312 OREHOVA VAS, vložek:
1.791.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45017
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01486 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/08619/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5778662
Firma: ČERNIVEC trgovina in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kettejeva 24, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.810.794,83 SIT
Ustanovitelji: ČERNIVEC MAJDA, Kette-

jeva 24, 2000 MARIBOR, vložek:
2.810.794,83 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45018

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01487 z dne 7. 5.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 47 / 12. 6. 2001 / Stran 3247

2001 pod št. vložka 1/09571/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5890632
Firma: GROM-KRIŠTOF & HOŠNJAK tr-

govsko in storitveno podjetje d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Vinarje 51, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: HOŠNJAK SIMONA - trgov-

ka, Cankarjeva ulica 27, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 27. 2. 1995; KRIŠTOF MIRKO - vo-
dovodni inštalater, Vinarje 51, 2000 MARI-
BOR, 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45019
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01488 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09607/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5915929
Firma: KAMI TRADE trgovina in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanska 3-5, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KAMIŠALIĆ MUSTAFA, Uli-

ca heroja Staneta 18, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 11. 8. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45020
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01489 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09630/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5907250
Firma: TISKARNA BARTA tiskarstvo, tr-

govina in proizvodnja d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Kragujevških žrtev 6,
2000 MARIBOR

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAVORNIK BOJAN, Ulica

Marohovih 1, 2000 MARIBOR, vložek:
150.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 11.
1995; BASLE NUŠA, Regentova 6, 2000
MARIBOR, vložek: 675.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 6. 11. 1995; BARTA KIM,
Jocova 65, 2000 MARIBOR, vložek:
675.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 11.
1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45021
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01490 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09348/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5867827
Firma: DEKAMERON ZERNKO IVAN &

CO. trgovina in storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Pesnica pri Mariboru št. 53,

2211 PESNICA PRI MARIBORU
Osnovni kapital: 40.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZERNKO IVAN, Pesnica pri

Mariboru št. 53, 2211 PESNICA PRI MARI-
BORU, vložek: 20.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 8. 9. 1994; VIČIČ LIDIJA,
Pesnica pri Mariboru št. 53, 2211 PESNICA
PRI MARIBORU, vložek: 20.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 8. 9. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45022
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01491 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09510/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5900581
Firma: BORSAD BORIĆ S. trgovsko

podjetje k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba

Sedež: Pobreška 38/6, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 33.000,00 SIT
Ustanovitelji: BORIĆ STOJA - komplemen-

tar, Pobreška 38/6, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 30.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 22. 5. 1995; JEŠIĆ MIRKO - koman-
ditist, Pobreška 38, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 3.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45024

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01492 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/08276/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5789192
Firma: J & B podjetje za proizvodnjo,

trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Beograjska 31, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.938.000,00 SIT
Ustanovitelji: BLAZNIK JASNA, Beograj-

ska 42, 2000 MARIBOR, vložek:
322.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 4. 1993; BLAZNIK JURIJ, Beograjska
42, 2000 MARIBOR, vložek: 1.616.000,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45026
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01493 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/07677/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5813018
Firma: GOR-TAR gradbeno, trgovsko,

storitveno in posredniško podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ruška ulica 110/b, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RECEK OLGA, Ob Lazni-

škem potoku 7, 2341 LIMBUŠ, vložek:
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1.490.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 12. 1992; KOLOŠA LJUBO, Ob Lazni-
škem potoku 7, 2341 LIMBUŠ, vložek:
10.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45028
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01494 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/05057/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5822262
Firma: TRYGON trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica kraljeviča Marka, obj. D,

2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.508.200,00 SIT
Ustanovitelji: KAVČIČ PETER, Petra Pla-

tovška 3, 2000 MARIBOR, vložek:
1.508.200,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45029
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01495 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/07788/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5725038
Firma: AURO ART trgovina, storitve in

posredovanje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gorkega 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.610.098,00 SIT
Ustanovitelji: PEJAKOVIĆ MARKO, Gori-

ška 12, 2000 MARIBOR, vložek:
1.610.098,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-

ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45030
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01496 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09358/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5868424
Firma: ENCOA družba za trgovino, go-

stinstvo, storitve, posredovanje in grad-
beništvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Karnerjeva ul. 16, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PONGRAČIČ DUŠAN, Kar-

nerjeva 16, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45031
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01497 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09404/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5871077
Firma: ČAKŠ & SINOVA družba za vre-

dnotenje, storitve in trgovino d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Mariborska 15, 2352 SELNICA

OB DRAVI
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČAKS RUDOLF, Šumenja-

kova 5, 2341 LIMBUŠ, vložek: 80.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 18. 11.
1994; KOROŠEC ANTONIJA, Šmartinska
17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 20.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 18. 11.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45032

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01498 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09340/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5867622
Firma: UNIVERZAL ABAZI IN DRUGI,

gradbeništvo, trgovina in storitve, uvoz,
izvoz d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Gospejna 10, 2000 MARIBOR
Ustanovitelji: ABAZI VESEL, Masarykova

28, 2000 MARIBOR, odg.s svojim premož.,
vstop: 29. 8. 1994; ABAZI FLJURI, Letonje-
va ul. 4, 2000 MARIBOR, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 29. 8. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45033

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01499 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/07982/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5770963
Firma: ŠTUMBI trgovina in posredništ-

vo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ul. J. Štanteta 5, 2204 MI-

KLAVŽ
Osnovni kapital: 16.632.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTUMBERGER FRANC, Ul.

Planinčevih 41, 2204 62204 MIKLAVŽ, vlo-
žek: 8.316.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 31. 3. 1993; ŠTUMBERGER BARBA-
RA, Ul. Planinčevih 41, 2204 62204 MI-
KLAVŽ, vložek: 8.316.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 31. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.
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Sr-45034

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01500 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09811/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5921503
Firma: SHETEX-BERISHA & JEFKAJ tr-

govsko, storitveno podjetje d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Iztokova 23, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BERISHA SHEMSEDIN -

mehanski elektronik, Zrkovska cesta 105/d,
2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 9. 10. 1995;
JEFKAJ LULJETE - brez poklica, Titova cesta
55, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 9. 10. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45035

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01501 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09816/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Firma: NEW DAY trgovina in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mlinska ul. 22, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKULETIĆ SANDRA, Scrot-

tgasse 5/25, WIEN, AVSTRIJA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 9. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45036

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01502 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09821/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5929954

Firma: NON PLUS ULTRA, PERNEK-JE-
ZA družba za trgovino in posredništvo
d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Koroška cesta 118, 2000 MA-
RIBOR

Ustanovitelji: PERNEK BOŠTJAN - eko-
nomski tehnik, Koroška cest 120, 2000 MA-
RIBOR, odg.s svojim premož., vstop: 15. 1.
1996; JEZA GREGOR - gimnazijski matu-
rant, Koroška cesta 118, 2000 MARIBOR,
odg.s svojim premož., vstop: 15. 1. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45037
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01503 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09835/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5930014
Firma: DEKOR-VALAND & CO. zaključ-

na dela v gradbeništvu in trgovina d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Potiskova ul. 14, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: VALAND DAMIJAN - voznik,

elektrikar, Potiskova ulica 14, 2000 MARI-
BOR, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 20. 1. 1996; VALAND SIL-
VA - tekstilni kemik, Potiskova ulica 14, 2000
MARIBOR, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 20. 1. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45038

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01504 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/06215/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5676550
Firma: ROBI trgovsko in storitveno pod-

jetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Jurančičeva 1, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.530.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEHMETI MUHAMET, Ju-

rančičeva 1, 2000 MARIBOR, vložek:
1.530.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45039
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01505 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/07463/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5806020
Firma: PARUS ŠKOFLJANC IN DRUGI

podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Fochova 46, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKOFLJANC DEJAN - nara-

voslovno matematični tehnik, Fochova 46,
2000 MARIBOR, vložek: 4.080,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 31. 5. 1994;
ŠKOFLJANC BOGDAN - strojni delovodja,
Fochova 46, 2000 MARIBOR, vložek:
3.920,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
31. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45040
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01506 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/04661/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5566746
Firma: JOŽE FINGUŠT proizvodno, tr-

govsko in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Spodnji Gaj 9, 2331 PRAGER-

SKO
Osnovni kapital: 3.766.316,70 SIT
Ustanovitelji: FINGUŠT JOŽEF, Spodnji

Gaj 9, 2331 PRAGERSKO, vložek:
3.766.316,70 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 5. 1994.



Stran 3250 / Št. 47 / 12. 6. 2001 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45041
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01507 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/06369/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5813964
Firma: GOMBOC trgovina, proizvodnja

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mlekarniška 6, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.542.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOMBOC ANTON, Mlekar-

niška 6, 2000 MARIBOR, vložek:
1.542.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
31. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45042

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01508 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/08086/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5773148
Firma: INMES podjetje za prodajo in

predelavo mesa in mesnih proizvodov
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Limbuška c. 52, 2341 PEKRE-
LIMBUŠ

Osnovni kapital: 1.917.260,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK ANTON, Pirnatova

17, 2000 MARIBOR, vložek: 1.917.260,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45043

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01509 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/01940/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5379466
Firma: ENGRO-BARTA podjetje za trgo-

vino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kragujevških žrtev 6, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 1.790.000,00 SIT
Ustanovitelji: BARTA MITJA, Jocova 65,

2000 MARIBOR, vložek: 1.790.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45044
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01512 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/04906/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5583497
Firma: ŠPIC trgovsko in storitveno pod-

jetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Obrežna 69/a, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.531.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠPIC JAKOB, Obrežna

69/a, 2000 MARIBOR, vložek:
1.531.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45045
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01513 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09284/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5862981
Firma: OBLAČILA-UNIFORME družba za

tekstilno proizvodnjo, trgovino in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrablova ulica 34, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 1.500.032,00 SIT
Ustanovitelji: PINTARIČ VIKTOR, Vrablo-

va ul. 34, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.032,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 7. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45046
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01514 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09248/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5850681
Firma: ARIES-KESIĆ IN DRUŽBENIK

glasbena produkcija d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Frankolovska 17, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 30.000,00 SIT
Ustanovitelji: KESIĆ ZORAN, Malplaquet-

strasse 20, BERLIN, NEMČIJA, vložek:
15.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 24. 3. 1994; JALOVČIĆ ALIDA, Schu-
domastrasse 50, BERLIN, NEMČIJA, vložek:
15.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 24. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45047

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01515 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/09258/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5850215
Firma: KOKOL trgovina in storitve k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
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Sedež: Meljska 9, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOKOL ROBERT - komple-

mentar, Kacova 4, 2000 MARIBOR, odg.s
svojim premož., vstop: 11. 5. 1994; RABIČ
DUŠAN PETER - komanditist, Meljska 9,
2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 11. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45048

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01516 z dne 7. 5.
2001 pod št. vložka 1/01088/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5298938
Firma: TISKAR podjetje za grafične sto-

ritve in proizvodnjo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ul. Kraljeviča Marka 5, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 2.016.077,90 SIT
Ustanovitelji: DVORŠAK IGOR, Praprotni-

kova ul. 1, 2000 MARIBOR, vložek:
2.016.077,90 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45049
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01520 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/08446/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5772427
Firma: RENLOR podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Glavni trg 17b, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.695.000,00 SIT
Ustanovitelji: FERLINC BOJAN, Ruperče

2/b, 2231 PERNICA, vložek: 1.695.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o

finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45050

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01521 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/08655/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5779278
Firma: TECH-THERMO trgovina, proiz-

vodnja, storitve, uvoz-izvoz d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ul. Roberta Kukovca 21, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 1.643.500,00 SIT
Ustanovitelji: MURAUS BORIS, Ulica Ro-

beta Kukovca 21, 2000 MARIBOR, vložek:
1.643.500,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45051
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01522 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/08617/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5774179
Firma: SALMIS-MIRJANIĆ IN DRUŽBE-

NIKI družba za trgovino in storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Tomšičeva 7, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 101.310,00 SIT
Ustanovitelji: MIRJANIĆ MIRJAM, Tomši-

čeva 7, 2000 MARIBOR, vložek: 25.327,50
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 18. 5.
1994; MIRJANIĆ SLOBODAN, B. Adžije 13,
SARAJEVO, BIH, vložek: 25.327,50 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 18. 5. 1994;
NJEMEVIĆ ALMA, Mejdan 34, SARAJEVO,
BIH, vložek: 25.327,50 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 18. 5. 1994; NJEMEVIĆ
MUHAMED, Mejdan 34, SARAJEVO, BIH,
vložek: 25.327,50 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 18. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-

ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45052
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01523 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/08857/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Firma: BESTING TRADE trgovina in sto-
ritve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Knafelčeva 10 a, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PADERNO GIAFRANCO, Via

Nino Bixio 8/1 a, 25066 LUMEZZANE PIA-
TUCCO, vložek: 712.500,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 2. 9. 1993; FJORIDO SILVA-
NO, Fojbon 62, PULA, R HRVAŠKA, vložek:
712.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 9. 1993; ŠIKLIČ NADA, Knafelčeva ulica
10/a, 2000 MARIBOR, vložek: 37.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 9. 1993; ŠIKLIČ
RATKO, Knafelčeva ulica 10/a, 2000 MARI-
BOR, vložek: 37.500,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 2. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45053
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01524 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/08686/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5785545
Firma: INKAL trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šentiljska 116, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: NIESENBACHER HANS

ERIK, St. Peter Hauptsrasse 40, GRAZ, AV-
STRIJA, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 23. 5. 1993; KALDERON IZ-
TOK, Zelena ulica 28, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
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sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45054
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01525 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/08845/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5813433
Firma: LAVORETI storitveno podjetje

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Veljka Vlahoviča 75, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 2.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUKSAN LOVRE, Ulica Ve-

ljka Vlahoviča 75, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45055
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01526 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/05377/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5611296
Firma: MUSTANG podjetje za inženi-

ring, marketing, trgovino in proizvodnjo
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jelenče 27, 2211 PESNICA
Osnovni kapital: 1.730.691,00 SIT
Ustanovitelji: VALCL PETER FRANC, Go-

ce Delčeva ulica 24, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 1.730.691,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 19. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45056

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01527 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/08513/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5771757
Firma: BORN trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Strossmayerjeva 26, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 1.501.675,00 SIT
Ustanovitelji: PAVLINIČ DUŠAN, Majciger-

jeva 5, 2000 MARIBOR, vložek:
1.501.675,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45057
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01528 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/09283/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5862663
Firma: EURO-OPTIK trgovsko in stori-

tveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Svetozarevska 10, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LIPP EGON, Ringweg 19,

TOBELBAD AVSTRIJA, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 8. 1994; PUS-
CHNIK JOHANN, Eibiswald 364, EIBISWA-
LD AVSTRIJA, vložek: 750.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45058

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01529 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/04676/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5584108
Firma: SUPERTRADE družba za trgovi-

no in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica Pohorskega bataljona 14,

2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HANŽEL BOJAN, Borštniko-

va 71, 2000 MARIBOR, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 12. 1991; ŽNI-
DER PETER, Kajuhova 11, 2000 MARIBOR,
vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 13. 2. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45059
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01530 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/09332/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5867479
Firma: SKARFI trgovina in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanska 3-5, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAUK MATJAŽ, Dornikova 6,

2000 MARIBOR, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 8. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45060

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01531 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/09149/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5835828
Firma: EREGOVIČ PROM-JOVANOVIĆ &

CO. Izvoz-uvoz d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Razlagova 11, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: JOVANOVIČ MILORAD, Pu-

škovac bb, LOPARE, R BIH, vložek:



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 47 / 12. 6. 2001 / Stran 3253

1.900,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
10. 3. 1994; ŽUNKOVIČ ROMANA, Ulica
Heroja Staneta 16, 2000 MARIBOR, vložek:
100,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
10. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45061
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01532 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/08873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5803284
Firma: MIDITRONIC trgovsko, proizvo-

dno in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Strossmayerjeva 11, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BALAŽIČ MARJAN, Knafel-

čeva 32, 2000 MARIBOR, vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 7. 1993; VUZEM DAVORIN, Betnavska
127, 2000 MARIBOR, vložek: 450.000,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45062
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01533 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/01746/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5348102
Firma: HUGO’S podjetje za trgovinsko,

gostinsko, turistično, finančno in koope-
racijsko dejavnost d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ruška c. 63, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUHAR HUGO, Jocova uli-

ca 11, 2000 MARIBOR, 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45063

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01534 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/09059/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Firma: PRAVA POT trgovina in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ferkova 10, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.414,50 SIT
Ustanovitelji: KNEŽEVIĆ RAJKO, Ferkova

10, 2000 MARIBOR, vložek: 1.500.414,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45064
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01535 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/09056/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5827825
Firma: HYDRO METAL inženiring, pro-

izvodnja, trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zagrebška 20, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OREŠIČ MARTIN, Cesta

zmage 47, 2000 MARIBOR, vložek:
382.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 1.
1994; LOGAR IRENA, Krpanova 5, 2000
MARIBOR, vložek: 382.500,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 10. 1. 1994; ANZELJC JAN-
KO, Vogelna 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
105.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 5.
1994; FERJANIČ IVAN, Antoličičeva 18,
2000 MARIBOR, vložek: 105.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 5. 1994; KLEMEN-
ČIČ MIRKO, V zavoju 2, 2000 MARIBOR,
vložek: 105.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 9. 5. 1994; ŠENEKER ANTON, Štante-
tova 2, 2000 MARIBOR, vložek: 105.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 5. 1994; TO-
POLOVEC JOŽE, Ul. prvih žrtev 12, 2204
MIKLAVŽ, vložek: 105.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 9. 5. 1994; TOPOLNIK

SREČKO, Polančičeva 2, 2000 MARIBOR,
vložek: 105.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 9. 5. 1994; TOPLAK JOŽEF, Nova vas
89, 2250 PTUJ, vložek: 105.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45065
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01536 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/08338/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5765951
Firma: COMM INN proizvodno, storitve-

no in trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bezena 7 c, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 1.674.480,00 SIT
Ustanovitelji: LORBER MIROSLAVA, He-

roja Bračiča 17, 2000 MARIBOR, vložek:
1.674.480,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45066
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01537 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/08359/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5772907
Firma: BELA DAMA-CELAN & CO. Trgo-

vina, gostinstvo in storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Stara cesta 38, 2311 HOČE
Osnovni kapital: 104.943,30 SIT
Ustanovitelji: CELAN MAJDA - šivilja, Mlin-

ska ul. 42, 2311 HOČE, vložek: 52.471,65
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 1. 6.
1994; CELAN JOŠKO - elektrotehnik, Mlin-
ska ul. 42, 2311 HOČE, vložek: 52.471,65
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 Zakona o
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finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45067

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01538 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/09262/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5856701
Firma: KAROS CENTER trgovina, ser-

vis in proizvodnja d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jadranska c. 27, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 4.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: REIFEN JOHN KG, Salzbur-

gerstrasse 4, LINZ AVSTRIJA, vložek:
2.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 1. 1994; KAROSERIST MARIBOR
d.o.o., Jadranska 27, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 2.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 20. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45068
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01539 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/09280/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5827205
Firma: MAMULA JM & B družba za trgo-

vino, proizvodnjo in posredništvo d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Borštnikova ul. 7, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 117.724,00 SIT
Ustanovitelji: MAMULA JASMINKA, Širi-

nečka 34, ZAGREB R HRVAŠKA, vložek:
110.124,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 2. 6. 1993; MAMULA BORIS, Širinečka
34, ZAGREB R HRVAŠKA, vložek: 7.600,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 18. 5.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz

sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45069
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01540 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/06911/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5795699
Firma: MAXIMED-MEDVED & CO. trgov-

sko in gostinsko podjetje d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Pesnica pri Mariboru št. 61,

2211 PESNICA PRI MARIBORU
Osnovni kapital: 102.576,00 SIT
Ustanovitelji: MEDVED MAKSIMILJAN -

ključavničar, Pesnica 61, 2211 PESNICA
PRI MARIBORU, vložek: 51.288,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 27. 12. 1994;
MEDVED KATA - šivilja, Pesnica 61, 2211
PESNICA PRI MARIBORU, vložek:
51.288,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 27. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45070
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01541 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/07345/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5732654
Firma: TRGO MOBI TRUNTIČ & CO. ose-

bne storitve in storitve gospodinjstvom
ter trgovina d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Radvanjska c. 63, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 172.220,00 SIT
Ustanovitelji: TRUNTIČ MIRAN - strojni

ključavničar, Radvanjska cesta 63, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 154.998,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 30. 12. 1994; GERDIN
MARJANA - ekonomski tehnik, Radvanjska
cesta 63, 2000 MARIBOR, vložek:
17.222,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 30. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz

sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45071
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01542 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/07281/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5702682
Firma: GREIF-INDUSTRIES proizvodnja,

storitve in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Janževa gora 36, 2352 SELNI-

CA OB DRAVI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GREIF EDVARD VILJEM,

Pobreška cesta 4, 2000 MARIBOR, 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45072
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01543 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/07004/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5713773
Firma: RIZ-MAR podjetje za trgovino in

storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica talcev 17/a, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VRANČIČ TIBOR, Avanija

071, MOSTAR, BOSNA IN HERCEGOVINA,
vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 25. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.
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Sr-45073

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01544 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/08881/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5684951
Firma: MALISA trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Karla Glaserja 6, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.532.970,00 SIT
Ustanovitelji: SAMSA LIDIJA, Karla Gla-

serja 6, 2000 MARIBOR, vložek:
160.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 8. 1993; SAMSA JOŽE, Karla Glaserja
6, 2000 MARIBOR, vložek: 1.372.970,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45074
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01545 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/09010/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5821533
Firma: BOMBY-KOJIČ & KRAJNC pod-

jetje za proizvodnjo in trženje d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ul. Pohorskega bataljona 14,

2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOJIČ ZVONKO, Cesta pro-

letarskih brigad 59, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
6. 12. 1993; KRAJNC SONJA, Bezena 4,
2342 RUŠE, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 6. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45075
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01546 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/09051/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5829267
Firma: CATAGO SPORT podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Glavni trg 17/b, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 2.262.100,00 SIT
Ustanovitelji: TATAREVIĆ EDHEM, Ra-

hnerstrasse 132, DORTMUND, NEMČIJA,
vložek: 1.112.100,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 1. 12. 1993; WELLMANN KARL HEINZ,
Zerhusenstrasse 2, WALLENHORST, NEM-
ČIJA, vložek: 1.150.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 1. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45076
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01547 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/08971/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5831342
Firma: FINSTOR podjetje za inženiring,

storitve in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mladinska 7, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.760.900,00 SIT
Ustanovitelji: BLAS MAJA, Mladinska 7,

2000 MARIBOR, vložek: 880.450,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 24. 6. 1993; FRANK
IZTOK, Mladinska 7, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 880.450,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45077

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01548 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/06557/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5809835
Firma: AMOROSO & NOVAK proizvo-

dno, trgovsko in gostinsko podjetje d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Šercerjeve brigade 5,
2000 MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: DUCMAN NOVAK MAJDA -

gimnazijski maturant, Ullica Šercerjeve briga-
de 5, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 30. 12.
1994; NOVAK JOŽEF - strojni tehnik, Ulica
Šercerjeve brigade 5, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 30. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45078
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01549 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/06338/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5669316
Firma: NIMAR trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Panonska ulica 4, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 3.132.000,00 SIT
Ustanovitelji: RATAJ MILAN, Panonska 4,

2000 MARIBOR, vložek: 3.132.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45079

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01551 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/01110/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5298598
Firma: TRGOPROGRES trgovina na ve-

liko s tehničnim blagom, trgovinske in
druge storitve p.o.

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Partizanska cesta 3-5/II, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 1.900.000,00 SIT
Ustanovitelji: PROGRES SOUR za inženi-

ring, proizvodnju in trgovinu, Šumadijska 1,
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NOVI SAD, SRBIJA, vložek: 400.000,00 SIT,
ostalo, vstop: 17. 11. 1989; JEŠOVNIK
FRANC, Ulica Veljka Vlahoviča 31, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 460.400,00 SIT, ostalo, vs-
top: 31. 5. 1995; BOKAN ANTON, Pod vi-
nogradi 48, 2000 MARIBOR, vložek:
586.000,00 SIT, ostalo, vstop: 31. 5. 1995;
ŠTEFANAC NADA, Regentova 9, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 151.200,00 SIT, ostalo, vs-
top: 31. 5. 1995; BOKAN DAMIJAN, Pod
vinogradi 48, 2000 MARIBOR, vložek:
151.200,00 SIT, ostalo, vstop: 31. 5. 1995;
MEGLIČ JOŽEFA, Orehova vas 49, 2312
OREHOVA VAS, vložek: 151.200,00 SIT,
ostalo, vstop: 31. 5. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur.list RS štev. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sk-
lep lahko družbenik oziroma delničar gospo-
darske družbe in upnik gospodarske družbe
v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-45080
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01555 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/08106/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5758017
Firma: LUDIX trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Radvanjska c. 14/c, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 1.506.844,00 SIT
Ustanovitelji: JARC BRANKO, Radvanjska

c. 14/c, 2000 MARIBOR, vložek:
1.506.844,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45081
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01556 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/06402/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5667585
Firma: YOETRADE-KROPFL trgovsko in

storitveno podjetje k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Ul. Staneta Severja št. 6, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Ustanovitelji: KROPFL JOŽE - komple-

mentar, Ul. Staneta Severja št. 6, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 8.000,00 SIT, odg.s svojim

premož., vstop: 15. 12. 1994; KROPFL
ZVEZDANA - komanditist, Ul. Staneta Sever-
ja št. 6, 2000 MARIBOR, vložek: 12.000,00
SIT, ostalo, vstop: 15. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45082

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01557 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/07341/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5701422
Firma: ECOSERVICE računalništvo

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Razlagova 22, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOŠNAK VILI, Rusjanov trg

4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45083
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01558 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/07252/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5693675
Firma: VINTKO podjetje za proizvodnjo

in trgovino s tekstilom d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Staneta Severja 9/b, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: T.K.O. d.o.o., Ulica Staneta

Severja 9/b, 2000 MARIBOR, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 10. 1992; VINETA d.o.o., Vilka Novaka
50/c, VARAŽDIN, R HRVAŠKA, vložek:
750.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,

št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45084

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01559 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/08297/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5767440
Firma: ADNAN trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška c. 5, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HALITI RAMADAN, Valvasor-

jeva ul. 59, 2000 MARIBOR, 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45085
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01560 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/08339/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5765161
Firma: ATJA trgovina, storitve in posre-

dovanje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Klinetova 16, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.705.000,00 SIT
Ustanovitelji: GAJSER VINCENC, Klineto-

va 16, 2000 MARIBOR, vložek:
1.705.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.
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Sr-45086

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01561 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/06565/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5675111
Firma: ATLANTIS proizvodno trgovsko

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pesnica 70/f, 2211 PESNICA

PRI MARIBORU
Osnovni kapital: 2.079.800,00 SIT
Ustanovitelji: DOMAJNKO JANEZ, Pesni-

ca 70/f, 2211 PESNICA PRI MARIBORU,
vložek: 2.079.800,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 21. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45087
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01562 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/07078/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5690005
Firma: BMP trgovsko in storitveno pod-

jetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zrkovska 20/a, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.614.723,50 SIT
Ustanovitelji: TOŠ ZDENKA, Ranca 22,

2211 PESNICA PRI MARIBORU, vložek:
1.614.723,50 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45088
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01563 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09328/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5850169
Firma: RUDOLF-INTERNACIONAL turi-

zem, gostinstvo, trgovina k.d.

Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Tomšičeva 41/c, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: RUDOLF THAMILA - kom-

plementar, Jamova 33, 1000 LJUBLJANA,
odg.s svojim premož., vstop: 12. 5. 1994;
RUDOLF DENIS - komanditist, Tomšičeva
41/c, 2000 MARIBOR, vložek: 10.000,00
SIT, ostalo, vstop: 12. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45089

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01564 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09092/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5835623
Firma: NATALY-PINTER & CO. trgovsko

in storitveno podjetje d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Malečnik 11, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PINTER SREČKO - ključav-

ničar, Malečnik 11, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
10. 2. 1994; MALEK ERVIN - avtomehanik,
Malečnik 11, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
11. 11. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45090

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01565 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09671/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5921406
Firma: AVTOKOLO trgovina, izvoz in

uvoz avtomobilov d.o.o
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška 37/a, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LELJAK GORDAN, Proseni-

ško 3, 3230 ŠENTJUR - PROSENIŠKO, vlo-

žek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 26. 2. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45091

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01566 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09697/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5921554
Firma: LANS trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ruska ul.št. 12, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: UNUK ZDRAVKO, Ruska

ul. 12, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 8. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45092
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01567 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09739/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5925428
Firma: SATEX-PLAST družba za proiz-

vodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jadranska c. 25, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SATEX podjetje za CATV si-

steme in trgovino d.o.o., Vranji vrh 21, 2214
SLADKI VRH, vložek: 225.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 8. 11. 1995; KERIN MLA-
DEN, Vinarska 3/b, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 300.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 11. 1995; KODILA ŠTEFAN, Turnerjeva
21, 2000 MARIBOR, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 11. 1995; MO-
NOLO ANGELO, Viale dei caduti 12, LEG-
NAGO, ITALIJA, vložek: 195.000,00 SIT, ne
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odgovarja, vstop: 8. 11. 1995; MISSIO LE-
ONE, Largo Isonzo 53, MONFALCONE, ITA-
LIJA, vložek: 30.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45093

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01568 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09774/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5929610
Firma: MANGELBERGER ELEKTROTE-

HNIKA podjetje za inštalacijo, servis elek-
tričnih naprav, proizvodnjo in trgovino
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gosposvetska 69, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MANGELBERGER JUR-

GEN, Bergstrasse 4, SCHWABACH-PEN-
ZENDORF, NEMČIJA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 12. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45094
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01569 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09779/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5921538
Firma: BROLI družba za trgovino in go-

stinstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Spodnja Selnica 97, 2352 SEL-

NICA OB DRAVI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRUNŠEK OLIVER, Spod-

nja Selnica 97, 2352 SELNICA OB DRAVI,
vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 7. 11. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na

podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45095

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01570 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09786/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5921775
Firma: PALMA TOURS VUKADINOVIĆ IN

DRUGI trgovina in turizem d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Strossmayerjeva 30, 2000 MA-

RIBOR
Ustanovitelji: VUKADINOVIĆ GORAN -

zdravstveni tehnik, Štrekljeva 72, 2000 MA-
RIBOR, odg.s svojim premož., vstop: 13. 11.
1995; ERJAVEC NUŠA - gimnazijski matu-
rant, Ul. Staneta Severja 14, 2000 MARI-
BOR, odg.s svojim premož., vstop: 13. 11.
1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45096

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01571 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09802/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5931126
Firma: ARAM & CO. gostinstvo in storit-

ve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Vranji vrh 7, 2214 SLADKI VRH
Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: ARAM MARIJAN - poklicni

voznik, Valvazorjeva ulica 12, 2000 MARI-
BOR, vložek: 2.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 23. 2. 1996; ARAM TATJA-
NA - natakarica, Valvazorjeva ulica 12, 2000
MARIBOR, vložek: 2.000,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 23. 2. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45097
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01572 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09804/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5931231
Firma: FREDIX špedicija, veleprodaja

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška 37 a, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRUMEC FREDI, Štrekljeva

ul. 076, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 1. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45098
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01573 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09522/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5900565
Firma: BURAGO, VIDOVIČ-VODA grad-

bene in druge storitve, trgovina d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Koroška cesta 9, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: VIDOVIČ ALEKSANDER -

priučen varilec, Koroška cesta 9, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 2.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 1. 5. 1995; VODA DRAGO-
TIN - pkv zidar, Prušnikova ulica 3, 2000
MARIBOR, vložek: 2.000,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 1. 5. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.
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Sr-45099

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01574 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09898/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5944414
Firma: M & A, ANDREJ GOSAK IN MILI-

VOJE KRSTIČ proizvodnja, trgovina in po-
sredovanje d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Novo naselje 17, 2341 LIMBUŠ
- BISTRICA OB DRAVI

Ustanovitelji: GOSAK ANDREJ - orodjar,
Ul. bratov Greifov 16, 2000 MARIBOR, odg.s
svojim premož., vstop: 30. 4. 1996; KRSTIČ
MILIVOJE - tekstilni tehnik, Novo naselje 17,
2341 LIMBUŠ - BISTRICA OB DRAVI, odg.s
svojim premož., vstop: 30. 4. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45100
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01575 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/06862/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5826918
Firma: SPATOSCANI INTERNATIONAL

storitve in špedicija d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Za Kalvarijo 67, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.644.245,00 SIT
Ustanovitelji: SPASOVSKI DORE, Za Kal-

varijo 67, 2000 MARIBOR, vložek:
141.645,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 9. 1992; SPASOVSKI BORIS, Za Kalva-
rijo 67, 2000 MARIBOR, vložek:
1.502.600,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45101

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01576 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/05792/00 vpisalo v

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

Matična številka: 5857104
Firma: EGO trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Marčičeva 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.598.000,00 SIT
Ustanovitelji: SLOKAN SAMO, Marčičeva

ul. 4, 2000 MARIBOR, vložek: 532.666,66
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992; SLO-
KAN MAJDICA, Marčičeva ul. 4, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 532.666,66 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 9. 6. 1994; URBANC RADO,
Lehen na Pohorju 4, 2364 RIBNICA NA PO-
HORJU, vložek: 532.666,66 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 9. 6. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45102
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01577 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09575/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5857406
Firma: EUROVILLA industrijsko gradbe-

ništvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška c. 37/a, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: VERŠIČ LJUBOMIR, Zg. Vel-

ka 95/a, 2213 ZGORNJA VELKA, vložek:
1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 8. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45103

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01578 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09704/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5920914
Firma: ZLATI SAFIRI, JEFKAJ trgovina

na debelo in drobno, uvoz in izvoz d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Panonska 4, 2000 MARIBOR
Ustanovitelji: JEFKAJ NEXAT - trgovec,

Panonska 4, 2000 MARIBOR, odg.s svojim
premož., vstop: 5. 10. 1995; JEFKAJ HA-
SAN - brez izobrazbe, Panonska 4, 2000
MARIBOR, odg.s svojim premož., vstop:
5. 10. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45104

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01579 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09042/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5834732
Firma: IVS-STANG mednarodna špedi-

cija živine d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vrhole 22, 2316 ZGORNJA

LOŽNICA
Osnovni kapital: 1.519.350,00 SIT
Ustanovitelji: STANG EDUARD, Industri-

esstr. 5, LAPPERSDORF 9138, NEMČIJA,
vložek: 1.367.415,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 18. 10. 1993; FIGEK ZVONKO, Vrhole
22, 2316 ZGORNJA LOŽNICA, vložek:
151.935,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45105

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01580 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/02778/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5413117
Firma: ALBATROS storitveno podjetje

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ferkova ul. 15, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.554.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAKOVIĆ STANKO, Ferko-

va ulica 15, 2000 MARIBOR, vložek:
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1.554.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45106

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01581 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/04651/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5831725
Firma: TANITA trgovina in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Meljska 107, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.875.500,00 SIT
Ustanovitelji: TOMAŠIČ SONJA, Meljska

107, 2000 MARIBOR, vložek:
1.875.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45107
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01582 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/02022/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5485177
Firma: ALPINE CTC gradnja objektov -

svetovalni in izvedbeni inženiring - proiz-
vodnja - trgovina - posrednišvo - storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vita Kraigherja 5, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ALPINE BAU GES M.B.H.,

Alte Bundesstrasse 10, SALZBURG-WALS
5071, AVSTRIJA, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 12. 3. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz

sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45108
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01583 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/02012/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5379130
Firma: SLATI ustvarjalne delavnice in

trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kardeljeva 49, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SLATINEK MARINKA, Ulica

Heroja Bračiča 12, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45109
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01584 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/03532/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5871565
Firma: 3 K COMMERCE storitveno, pro-

izvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Adamičeva 44, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.504.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUNČIČ FRANC, Kettejeva

21, 2000 MARIBOR, vložek: 1.504.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-45110
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01585 z dne 9. 5.

2001 pod št. vložka 1/01121/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5298911
Firma: LENTA-UR družba za proizvod-

njo, trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Usnjarska ulica 9, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 2.289.576,00 SIT
Ustanovitelji: SCHONWETTER ALOJZ,

Kamniška grapa 7, 2351 KAMNICA, vložek:
2.279.576,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1989; SCHONWETTER MILENA,
Kamniška grapa 7, 2351 KAMNICA, vložek:
10.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45111
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01586 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09110/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5862329
Firma: TRGOTURS podjetje za trgovi-

no, gostinstvo in turizem d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Taborska 20, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.548.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIMONOVIČ MARIJA, Ta-

borska 20, 2000 MARIBOR, vložek:
1.246.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 10. 1994; SIMONOVIČ RADISLAV, Ta-
borska 20, 2000 MARIBOR, vložek:
302.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45112

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01587 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/10248/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:
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Matična številka: 1214489
Firma: SISTEMSKA GASTRONOMIJA

družba za gostinstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gregorčičeva 19, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.910.803,00 SIT
Ustanovitelji: KODBA INDŽI, Gradiška

450, 2211 PESNICA PRI MARIBORU, vlo-
žek: 191.080,30 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 9. 1907; PIEBER WALTER JOSEF, Vin-
zengasse 20, GRAZ 8020 AVSTRIJA, vlo-
žek: 1.528.642,40 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 2. 9. 1997; GRINSCHGL CHRISTIAN
FRANZ, Tobelbader-Strasse 128, TOBEL-
BAD 8144 AVSTRIJA, vložek: 191.080,30
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 9. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45113
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01588 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/10245/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 1214764
Firma: MELONA-NUHIJA & CO. podjet-

je za trgovino d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Pristaniška 8, 2000 MARIBOR
Ustanovitelji: NUHIJA NADŽI - delavec,

Golema Rečica, TETOVO, MAKEDONIJA,
odg.s svojim premož., vstop: 12. 9. 1997;
SCHNEIDER BRANKA - delavka, Smetanova
52, 2000 MARIBOR, odg.s svojim premož.,
vstop: 12. 9. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45114
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01589 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/10074/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 1121308
Firma: JULIEN družba za trgovino, po-

sredništvo in proizvodnjo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trubarjeva 17, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.502.200,00 SIT
Ustanovitelji: ŠUŠTERIČ ALEŠ, Trubarje-

va ulica 17, 2000 MARIBOR, vložek:
1.502.200,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 11. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45115

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01590 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/07329/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5703026
Firma: DIROK trgovina in proizvodnja

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Črešnjevec 98, 2310 SLOVEN-

SKA BISTRICA
Osnovni kapital: 1.605.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIHELAK IGOR, Črešnjevec

98, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
1.605.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 10. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45116
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01591 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/10219/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 1197550
Firma: PRODEKOR družba za proizvod-

njo, trgovino, gostinstvo in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Miklavška cesta 63, 2311 HO-

ČE - SPODNJE HOČE
Osnovni kapital: 1.505.700,00 SIT
Ustanovitelji: GORZA MARIJA, Ulica Po-

horskega bataljona 8, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.505.700,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 22. 10. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45117
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01592 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/10102/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5987172
Firma: SUPER STORE-UREK & CO. po-

sredovanje, trgovina, storitve in proizvod-
nja d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Dalmatinska 39, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: LENHARD MARIJANA - ke-

mijski laborant, Grizoldova ulica 32, 2000
MARIBOR, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 9. 12. 1996; UREK AN-
DREJ - avtoklepar, Stavešinski vrh 37, 9245
SPODNJI IVANJCI, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 9. 12. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45118

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01593 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/10280/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 1195620
Firma: NEW YORK trgovina, posredo-

vanje in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pohorska ul. št.41, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRIPP THOMAS KUNO,

Karlsrhestrasse 134, HEIDELBERG, NEM-
ČIJA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 21. 10. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
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sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45119
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01594 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/10060/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5956676
Firma: RAŠEVIĆ COMPANY družba za

trgovino in storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Glavni trg 25, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 15.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAŠEVIĆ DENIJAL - grad-

beni tehnik, Glavni trg 25, 2000 MARIBOR,
vložek: 5.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 10. 6. 1996; RAŠEVIĆ RAJKO - no-
gometni trener, Glavni trg 25, 2000 MARI-
BOR, vložek: 2.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 10. 6. 1996; RAŠEVIĆ SA-
NA - gospodinja, Glavni trg 25, 2000 MARI-
BOR, vložek: 2.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 10. 6. 1996; RAŠEVIĆ DIA-
NA - ekonomski tehnik, Glavni trg 25, 2000
MARIBOR, vložek: 5.000,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 10. 6. 1996; LEKIĆ DA-
NIJELA - glasbenica, Strossmayerjeva 11,
2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 10. 6. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45120
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01595 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/10086/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 1121316
Firma: IQ COMMERCE MARKETING

podjetje za trgovino, gostinstvo in storit-
ve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zagrebška c. 76, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PONGRAČIĆ ZVONKO, Kar-

nerjeva ulica 16, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 8. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o

finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45121

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01596 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/10178/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 1190083
Firma: KALANJ & KALANJ podjetje za

gostinstvo d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Židovska ul. 8, 2000 MARIBOR
Ustanovitelji: KALANJ SINIŠA - kuhar, A.

Vidović 16, ZADAR, R HRVAŠKA, odg.s svo-
jim premož., vstop: 22. 4. 1997; KALANJ
INES - knjižničar, A. Vidović 16, ZADAR, R
HRVAŠKA, odg.s svojim premož., vstop:
22. 4. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45122
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01597 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/10066/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5986958
Firma: PEINIGER družba za storitve in

trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanska c. 20, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 2.250.000,00 SIT
Ustanovitelji: OBERFLAECHENSCHUTZ

PEINIGER GMBH, Andritzer Reichstrasse
66, GRAZ 8045, AVSTRIJA, vložek:
2.250.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 12. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-

darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45123
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01598 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09380/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5845637
Firma: VIKO-SAD trgovina na veliko in

malo d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ulica Planinčevih 23, 2204 MI-

KLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 80.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČUČKO DANICA, Rožna uli-

ca 3, 2000 MARIBOR, vložek: 40.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 25. 4.
1994; VIKALO DŽEVAD, Rožna ulica 3,
2000 MARIBOR, vložek: 40.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 25. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45124
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01599 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/08242/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5777755
Firma: LEST-DEKO BUDJA-KOVAČIČ

proizvodno, storitveno in trgovsko pod-
jetje d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova ulica 18, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 925.866,66 SIT
Ustanovitelji: BUDJA MIRJANA, Irenina uli-

ca 6, 2000 MARIBOR, vložek: 462.933,33
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 3. 2.
1995; KOVAČIČ BOJAN, Ulica Arnolda To-
vornika 9, 2000 MARIBOR, vložek:
462.933,33 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 3. 2. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.
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Sr-45125

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01600 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/08203/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5764661
Firma: J.S. & BERŠNJAK trgovsko, sto-

ritveno in proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pušnikova 11, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.573.000,00 SIT
Ustanovitelji: BERŠNJAK JASNA, Pušni-

kova 11, 2000 MARIBOR, vložek:
820.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 4. 1993; BERŠNJAK SILVESTER, Pušni-
kova 11, 2000 ARIBOR, vložek:
753.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45126
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01601 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/08084/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5754585
Firma: DAMALA TGST turizem, gostin-

stvo, storitve, trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gregorčičeva 3, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TETIČKOVIČ DANICA, Ko-

roška cesta 71, 2000 MARIBOR, 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45127
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01602 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/07955/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5758416
Firma: SAFFRAN podjetje za storitve,

trgovino, uvoz in izvoz d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Grčarjeva 17/a, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEDLAŠEK STANKO, Šime-

kova 15, 2000 MARIBOR, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 3. 1993; HORVAT HELENA, Grčarjeva
17/a, 2000 MARIBOR, vložek: 750.000,00
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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45128
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01603 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/07817/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5774381
Firma: UNI SHOPS trgovsko in storitve-

no podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovenska 16, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.691.200,00 SIT
Ustanovitelji: ŠENVETER DAMIJAN, Lo-

ška 2, 2000 MARIBOR, vložek: 132.200,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 1. 1994; ŠEN-
VETER MAKS, Betnavska 69, 2000 MARI-
BOR, vložek: 1.559.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 16. 8. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45129

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01604 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/05706/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5691435
Firma: SAUS gradbeno, trgovsko, pro-

izvodno, posredniško in storitveno pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jocova 67, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.554.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEIDL BORIS, Valvasorjeva

18, 2000 MARIBOR, vložek: 759.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 11. 1991; SE-
IDL ZMAGO, Vrbanska 14/a, 2000 MARI-
BOR, vložek: 795.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 18. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45130

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01605 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/08283/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5772745
Firma: JAKODIS & CO trgovsko, gostin-

sko, storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica borcev 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.536.000,00 SIT
Ustanovitelji: KAUČIČ OLGA, Ulica bor-

cev 8, 2000 MARIBOR, vložek:
1.536.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45131
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01606 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09095/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Firma: KELENA - KLEMENŠAK IN DRU-
GI, storitve in trgovina d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 57, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLEMENŠAK DARKA, Parti-

zanska 57, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
23. 12. 1993; KLEMENŠAK JOŽEF, Šeta-
rova 19, 2230 LENART, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop:
23. 12. 1993.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45132
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01607 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09084/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Firma: INTERIA TRADE trgovina na ve-
liko in malo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Streliška 150, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.574.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEŠEK MAJDA, Gosposvet-

ska 36, 2000 MARIBOR, vložek:
787.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 1.
1994; PETEK JELKA, Igriška 39, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 787.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 25. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45133
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01613 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09299/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5855446
Firma: ESTET PAVLIHA SIMON IN PA-

VLIHA VIŠNAR MARJANCA podjetje za
kulturo bivanja d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Dragonjeva 1, 2000 MARIBOR
Ustanovitelji: PAVLIHA SIMON - diplomi-

rani inženir arhitekture, Kardeljeva 76, 2000
MARIBOR, odg.s svojim premož., vstop:
24. 5. 1994; PAVLIHA-VIŠNAR MARJANCA
- predmetna učiteljica, Kardeljeva 76, 2000
MARIBOR, odg.s svojim premož., vstop:
24. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45134
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01614 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09213/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5845190
Firma: U.N.O. podjetje za transport in

špedicijo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šentilj v Slov. Goricah 72/b,

2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH
Osnovni kapital: 1.500.652,00 SIT
Ustanovitelji: GOTTFRIED ORTNER

TRANSPORTGESELLSCHAFT M.B.H., Pet-
zelksdorf 40, GROSS ST. FLORIAN AVSTRI-
JA, vložek: 1.500.652,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 23. 12. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-45135
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01615 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09234/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5851882
Firma: ROBIČ IN DRUGI proizvodnja,

storitve, trgovina d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Košeninova 6, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 6.000,00 SIT
Ustanovitelji: VALIŠER BRANKO, Zgornji

Boč 22, 2353 DUH NA OSTREM VRHU,
vložek: 600,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 23. 5. 1994; ROBIČ MILAN, Košeni-
nova 6, 2342 RUŠE, vložek: 5.400,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 23. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45136

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01616 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/06381/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5660211
Firma: VEKAS export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zg. Velka 40, 2213 ZGORNJA

VELKA
Osnovni kapital: 2.729.373,22 SIT
Ustanovitelji: ŽIŽEK SREČKO, Zgornja

Velka 40, 2213 ZGORNJA VELKA, vložek:
2.729.373,22 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45137
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01617 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09390/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5877920
Firma: KORAKS uvozno in izvozno tr-

govsko podjetje na debelo in drobno
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Praprotnikova 6, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GREINER MARJAN, Gočo-

va 51, 2235 SVETA TROJICA V SLOV. GO-
RICAH, vložek: 500.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 24. 10. 1994; ŠKRUBEJ NA-
TAŠA, Praprotnikova 6, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 10. 1994; FIRMA SCHAUCO HAUETE
+ FELLE GES.M.B.H., Eggelsberg 73, EG-
GELSBERG 5142 AVSTRIJA, vložek:
500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 10. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45138

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01618 z dne 9. 5.
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2001 pod št. vložka 1/07693/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5736994
Firma: GRAD-ŠKET gradbeno, trgovsko

in gostinsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta graške gore 11, 2341

PEKRE-LIMBUŠ
Osnovni kapital: 1.880.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKET JERICA, Lackova

158, 2341 PEKRE-LIMBUŠ, vložek:
940.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 2. 1993; ŠKET JAKOB, Lackova 158,
2341 PEKRE-LIMBUŠ, vložek: 940.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 10. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45139
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01619 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09368/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5871697
Firma: M.O.K.A. proizvodnja, trgovina,

zastopstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bohova 80, 2311 HOČE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARKOVIČ LEON, Trg Du-

šana Kvedra 2, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45140

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01620 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/08214/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5794994
Firma: GRALES družba za trgovino in

storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Gregorečeva 28, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 1.680.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAZAREVIČ BRANKO, Vr-

banska 14/a, 2000 MARIBOR, vložek:
1.680.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45141
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01621 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/06536/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5684935
Firma: S.I.A. proizvodno, projektant-

sko, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dvorjane 44, 2241 SPODNJI

DUPLEK
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIVKA ANGELCA, Dvorjane

44, 2241 SPODNJI DUPLEK, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 3. 1992; SIVKA BOŽO, Dvorjane 44,
2241 SPODNJI DUPLEK, vložek:
750.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45142
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01622 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/06437/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5754135
Firma: MEDVED družba za trgovino in

storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gradiška 38, 2211 PESNICA

PRI MARIBORU
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEDVED JOŽEF, Gradiška

38, 2211 PESNICA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45143
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01623 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09144/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5857082
Firma: CROSS INTERNATIONAL zaba-

viščni posli, gostinstvo in turizem d.d.
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Ruška 63, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 573.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUHAR PETRA, Jocova uli-

ca 11, 2000 MARIBOR, vložek: 30.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 11. 1993; KU-
HAR ANITA, Jocova ulica 11, 2000 MARI-
BOR, vložek: 270.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 19. 11. 1993; KUHAR HUGO, Jo-
cova ulica 11, 2000 MARIBOR, vložek:
286.200.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 11. 1993; ELLNEBRAND AASE, Ljuster-
gr 58, 175 47 JARFALLA, SWEDEN, vložek:
300.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 11. 1993; WENNERHOLM BERNTH
KNUT, Hantverkargatan 40, A-112 21 STO-
CKHOLM, SWEDEN, vložek:
286.200.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45144
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01624 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09982/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5968119
Firma: SITOTISK PAHIČ IN DRUGI druž-

ba za proizvodnjo, trgovino in storitve
d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Pri Habakuku 49, Razvanje,
2000 MARIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAHIČ MILENA - učiteljica,

Dolnja Počehova 14/c, 2000 MARIBOR, vlo-
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žek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 21. 6. 1996; PAHIČ JANEZ - grafik,
Pri Habakuku 49, Razvanje, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 21. 6. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45145
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01625 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09948/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5640113
Firma: IMPEX podjetje za proizvodnjo,

storitve in export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanska cesta 3-5, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 1.665.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠNOFL DARJA, Prečna uli-

ca 3, RADIZEL, 2312 OREHOVA VAS-SLIV-
NICA, vložek: 832.500,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 29. 3. 1996; ŠNOFL SILVESTER,
Prečna ulica 3, RADIZEL, 2312 OREHOVA
VAS-SLIVNICA, vložek: 832.500,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 29. 3. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45146
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01626 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09972/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5968640
Firma: EBEN, VERBIČ-JURŠNIK družba

za gostinske storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ulica Staneta Severja 22, 2000

MARIBOR
Ustanovitelji: VERBIČ CVETKA - aminis-

tratorka, Ulica Staneta Severja 22, 2000 MA-
RIBOR, odg.s svojim premož., vstop: 1. 8.
1996; VERBIČ MARJAN - rezkar-mehanik,
Lohača 17, 6230 POSTOJNA, odg.s svojim
premož., vstop: 1. 8. 1996; JURŠNIK JER-

NEJ - elektrikar-elektronik, Ulica Staneta Se-
verja 22, 2000 MARIBOR, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 1. 8. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45147

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01627 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09988/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5967929
Firma: LUDUS trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Radvanjska 14/c, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JARC BRANKO, Radvanjska

cesta 14/c, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 11. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45148
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01628 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09923/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5935903
Firma: MAZINY podjetje za trgovino

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ruška 5, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DUH TOMAŽ, Grabe pri Lju-

tomeru 3, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOME-
RU, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 28. 3. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45149

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01629 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09994/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5347416
Firma: KARA podjetje za storitve in tr-

govino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kersnikova 6, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.554.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAVRŠNIK OLGA, Habaro-

va ul. 10, 1234 MENGEŠ - TRZIN, vložek:
1.554.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 4. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45150
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01630 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/09995/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5957320
Firma: UNIVERZAL VESELAJ IN DRUGI

družba za trgovino, storitve in posredništ-
vo d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Panonska ul. 2, 2000 MARIBOR
Ustanovitelji: VESELAJ UKE - trgovec, Pa-

nonska ulica 2, 2000 MARIBOR, odg.s svo-
jim premož., vstop: 18. 7. 1996; VESELJAJ
HISNI - dijak, Panonska ulica 2, 2000 MARI-
BOR, odg.s svojim premož., vstop: 18. 7.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45151
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01631 z dne 9. 5.
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2001 pod št. vložka 1/09996/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5957389
Firma: DIANA ŠALJA IN DRUGI družba

za trgovino, storitve in posredništvo d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Panonska ul. 4, 2000 MARIBOR
Ustanovitelji: ŠALJA SAFET - avtomeha-

nik, Panonska ulica 4, 2000 MARIBOR,
odg.s svojim premož., vstop: 18. 7. 1996;
ŠALJA ZUFA - gospodinja, Panonska ulica 4,
2000 MARIBOR, odg.s svojim premož., vs-
top: 18. 7. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45152
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01632 z dne 9. 5.
2001 pod št. vložka 1/05845/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5627699
Firma: INTERHOLDING podjetje za eko-

nomske, organizacijske in tehnološke
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg svobode 28, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 1.526.340,00 SIT
Ustanovitelji: KOROŠEC JOŽE, Žabljek

29, 2318 LAPORJE, vložek: 1.526.340,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45153

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01642 z dne 10. 5.
2001 pod št. vložka 1/09047/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5829208
Firma: L. FIN družba za finančno po-

sredništvo in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Dolnja Počehova 13/č, 2211
PESNICA PRI MARIBORU

Osnovni kapital: 1.503.229,00 SIT
Ustanovitelji: ZAJEC LJUBOMIRA, Cafo-

va ulica 6, 2000 MARIBOR, vložek:
1.503.229,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45154
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01643 z dne 10. 5.
2001 pod št. vložka 1/09520/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5513944
Firma: EME-INSTRUMENT podjetje za

elektroniko d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ribniška 12, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.027.000,00 SIT
Ustanovitelji: MLAKAR EMIL, Ribniška 12,

2000 MARIBOR, vložek: 2.027.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 4. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45155

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01644 z dne 10. 5.
2001 pod št. vložka 1/09519/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5514002
Firma: EME-SPORT podjetje za razvoj

športnih naprav, proizvodnjo in trgovino
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ribniška 12, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.537.000,00 SIT
Ustanovitelji: MLAKAR EMIL, Ribniška 12,

2000 MARIBOR, vložek: 1.537.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 4. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-

ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45156
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01645 z dne 10. 5.
2001 pod št. vložka 1/07366/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5851394
Firma: N IN D trgovsko, proizvodno in

storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mali Beograd 1, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DJUROVIČ VESELIN, Ruške

čete 5, 2342 RUŠE, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992; DJU-
ROVIČ ŠTEFKA, Ruške čete 5, 2342 RUŠE,
vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 5. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45157
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01646 z dne 10. 5.
2001 pod št. vložka 1/09276/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5862701
Firma: LERIDA storitve, svetovanje, tr-

govina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lackova 148, 2341 PEKRE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RIEDL ILKA, Lackova 148,

2341 PEKRE, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 7. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.
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Sr-45158

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01647 z dne 10. 5.
2001 pod št. vložka 1/08520/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5772591
Firma: JOVAN podjetje za trgovino in

storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ložane 21, 2231 PERNICA
Osnovni kapital: 1.558.000,00 SIT
Ustanovitelji: JOVAN ANDREJ, Ložane

21, 2231 PERNICA, vložek: 1.558.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45159
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01648 z dne 10. 5.
2001 pod št. vložka 1/08731/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5804884
Firma: STANEA, JERAJ IN DRUGI trgov-

ske storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Na Dobravi 13, 2204 MIKLAVŽ

NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 117.250,00 SIT
Ustanovitelji: JERAJ STANEA - socialna

delavka, Na Dobravi 13, 2204 MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM POLJU, vložek: 117.250,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 18. 5.
1994; MOHAR AMALIJA - gostinski tehnik,
Na Dobravi 13, 2204 MIKLAVŽ NA DRAV-
SKEM POLJU, odg.s svojim premož., vstop:
18. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45160
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01649 z dne 10. 5.
2001 pod št. vložka 1/08628/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5803438
Firma: H.A.S.E. INTERNATIONAL druž-

ba za proizvodnjo, posredništvo, trgovino
in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Igriška 131, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.532.000,00 SIT
Ustanovitelji: ANDREETTO EZIO, Sestrie-

re 69/1, 10098 RIVOLI, ITALIJA, vložek:
386.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 7. 1992; HASE ENGINEERING d.o.o.,
Ul. talcev 3, 2000 MARIBOR, vložek:
1.146.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 4. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45161
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01650 z dne 10. 5.
2001 pod št. vložka 1/08018/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5755271
Firma: AVTO BOTTARI trgovina, storit-

ve in gostinstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šempeterska 8/a, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DIETNER BOJAN, Ul. Goce

Delčeva 22, 2000 MARIBOR, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1993; SKAZA JOŽEF, Meljski hrib 83,
2000 MARIBOR, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-45162
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01651 z dne 10. 5.
2001 pod št. vložka 1/08598/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5774993
Firma: SMAND podjetje za proizvodnjo,

inženiring, cestni promet, notranjo in zu-
nanjo trgovino, turizem in gostinstvo
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Limbuška cesta 40, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 1.992.567,90 SIT
Ustanovitelji: SMERKE ANDREJ, Cargo-

vec 87, VARAŽDIN, R HRVAŠKA, vložek:
1.992.567,90 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45163

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01654 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/05403/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5598044
Firma: BIRO TRADE trgovsko in stori-

tveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ptujska c. 13, 2204 MIKLAVŽ

NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: TOMANIČ IVAN, Brunšvik

68/a, 2327 RAČE, vložek: 1.508.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45165
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01676 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/05277/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5878098
Firma: MEDIUM podjetje za proizvod-

njo, storitve in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lackova cesta št. 201, 2341

PEKRE
Osnovni kapital: 1.573.000,00 SIT
Ustanovitelji: LEŠNIK MARJAN, Lackova

201, 2341 PEKRE-LIMBUŠ, vložek:
1.573.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sk-
lep o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na
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podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45166

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01677 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/07632/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5753643
Firma: EMILI Š podjetje za trgovino,

proizvodnjo in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pod vrhom 11, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.928.820,00 SIT
Ustanovitelji: ŠAHMANOVIĆ EMILIJA, Uli-

ca Heroja Šercerja 31, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 945.715,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 2. 1993; ŠAHMANOVIĆ RASIM, Pod vr-
hom 11, 2000 MARIBOR, vložek:
983.105,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sk-
lep o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45167
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01678 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/06053/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5639158
Firma: GRAN trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Usnjarska 1, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.656.300,00 SIT
Ustanovitelji: GRAH BORIS, Usnjarska 1,

2000 MARIBOR, vložek: 1.656.300,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sk-
lep o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v

Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45168
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01679 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/03013/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5486114
Firma: DITEX-M trgovina, posredništvo,

export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Loka 5/c, 2205 STARŠE
Osnovni kapital: 1.659.000,00 SIT
Ustanovitelji: DIKAVČIČ MARIJA, Loka

5/c, 2205 STARŠE, vložek: 1.659.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sk-
lep o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45169
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01680 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/03912/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5513987
Firma: EME-NO storitveno in trgovsko

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ribniška 12, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.022.000,00 SIT
Ustanovitelji: MLAKAR EMIL, Ribniška 12,

2000 MARIBOR, vložek: 2.022.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 4. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sklep
o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (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 go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-45170
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01681 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/08471/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5773938
Firma: VEHOR TRADE trgovsko in sto-

ritveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kidričeva 30 - Dobrovce, 2204
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 1.507.000,00 SIT
Ustanovitelji: HORVAT DUŠAN, Kidričeva

30 - Dobrovce, 2204 MIKLAVŽ NA DRAV-
SKEM POLJU, vložek: 1.507.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sk-
lep o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45171

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01682 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/02280/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5373875
Firma: LAURA proizvodnja, trgovina in

storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Benedikt 140, 2234 BENEDIKT
Osnovni kapital: 1.533.000,00 SIT
Ustanovitelji: ILIČ DUŠKO, Spodnji Žer-

javci 24, 2230 LENART, vložek:
1.533.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sk-
lep o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45172
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01683 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/06353/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5656559
Firma: MAIGO trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Glavni trg 19/c, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: URAN MATEJA, Klinetova

ulica 12, 2000 MARIBOR, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 9. 1992; KOSIČ GORAZD, Vodovnikova
13, 2000 MARIBOR, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 10. 1994.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45173
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01684 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/03120/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5431042
Firma: MOMENT podjetje za proizvod-

njo, storitve in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Radvanjska c. 65, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.512.000,00 SIT
Ustanovitelji: CAVALLIERI ALEKSANDER,

Kardeljeva 81, 2000 MARIBOR, vložek:
756.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 9. 1990; GRBIĆ UROŠ, Kardeljeva 81,
2000 MARIBOR, vložek: 756.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sk-
lep o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45174
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01685 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/07882/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5548250
Firma: INTERNATIONAL, INTELLIGEN-

CE, INSTITUTION & CO. export-import
TOTH & BERNAD, podjetje za intelektual-
ne storitve d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Smetanova 84, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: TOTH JOŽEF, Kovačeva 2,

9220 LENDAVA, vložek: 6.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 23. 12. 1994;
BERNAD BOGOMIR, Dolina pri Lendavi 52,
9220 LENDAVA, vložek: 2.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 23. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sk-
lep o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,

št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45175

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01686 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/05892/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5644526
Firma: HAREX, HARB IN DRUGI export-

import, proizvodno, trgovsko, storitveno
in transportno podjetje d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Lackova 122, 2341 PEKRE-
LIMBUŠ

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: HARB CVETKO - avtome-

hanski mojster, Lackova 122, 2341 PEKRE-
LIMBUŠ, vložek: 8.000,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 31. 3. 1995; HARB SIL-
VA CECILIJA - ekonomski tehnik, Lackova
122, 2341 PEKRE-LIMBUŠ, odg.s svojim
premož., vstop: 31. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sk-
lep o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45176

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/01687 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/06323/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5666422
Firma: IC & RO-TEHNIC, ROŽIČ & CO.

trgovsko komercialne storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Petrovičeva 1, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROŽIČ IRENA - vzgojiteljica,

Prušnikova ulica 22, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 29. 12. 1994; ROŽIČ DANIEL - eko-
nomsko komercialni tehnik, Prušnikova ulica
22, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 29. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sk-
lep o začetku izbrisa zavržen, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45177
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01688 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/03911/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5514045
Firma: EME-GLASS podjetje steklarske

opreme d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ribniška 12, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.774.000,00 SIT
Ustanovitelji: MLAKAR EMIL, Ribniška 12,

2000 MARIBOR, vložek: 1.774.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 4. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sk-
lep o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45178
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01689 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/01996/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5361320
Firma: BOMINEX trgovina in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pekel 25, 2211 PESNICA PRI

MARIBORU
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LUKAČIČ DARJA, Ulica he-

roja Šlandra 15, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 2. 1998.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sklep
o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na podla-
gi prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45179
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01690 z dne 14. 5.
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2001 pod št. vložka 1/01376/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5322910
Firma: CLUB GUTENBERG gostinstvo

in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Igriška 87, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PIRŠ BREDA, Igriška 87,

2000 MARIBOR, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 12. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sk-
lep o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45180
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01691 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/03390/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5467012
Firma: NARAVA podjetje za organizira-

nje in izvajanje programov zdravega na-
čina življenja in naravnega zdravljenja tr-
govina in storitve, export-import d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glavni trg 23, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.595.049,50 SIT
Ustanovitelji: PREMZL ŠTEFANIJA, Glav-

ni trg 23, 2000 MARIBOR, vložek:
1.595.049,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sklep
o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na podla-
gi prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45181
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01692 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/03337/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5444373
Firma: MAGRIS trgovsko, storitveno,

proizvodno in gostinsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kamniška ul. 12, 2000 MARI-

BOR

Osnovni kapital: 1.566.550,00 SIT
Ustanovitelji: ANČEV MIODRAG, Kamni-

ška ul. 12, 2000 MARIBOR, vložek:
1.566.550,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sk-
lep o začetku izbrisa zavrjen, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45182
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01693 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/05657/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5611695
Firma: ARNOLD-COM podjetje za trgo-

vino, uvoz in izvoz d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Glavni trg 17/b, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ARNOLD JOŽE, V zavoju 15,

2000 MARIBOR, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sk-
lep o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45183
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01694 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/05101/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5689503
Firma: AGROLINE kmetijsko proizvo-

dna in trgovska družba d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Spodnja nova vas 35, 2310

SLOVENSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 1.508.255,00 SIT
Ustanovitelji: FAJS BOJAN, Spodnja nova

vas 35, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 1.508.255,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 11. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sk-
lep o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-

ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45184
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01695 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/02622/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5502349
Firma: EUROGRAPHIK trgovina in sto-

ritve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lackova 241, 2341 PEKRE-

LIMBUŠ
Osnovni kapital: 1.500.519,50 SIT
Ustanovitelji: KIRBIŠ TATJANA, Lackova

241, 2341 PEKRE-LIMBUŠ, vložek:
1.500.519,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sk-
lep o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45185
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01705 z dne 15. 5.
2001 pod št. vložka 1/07424/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5705851
Firma: ROBNIK gostinsko, trgovsko,

proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gubčeva 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.514.830,00 SIT
Ustanovitelji: ROBNIK SLAVKO, Gubčeva

4, 2000 MARIBOR, vložek: 757.415,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1992; HOR-
VAT ANGELA, Gubčeva 4, 2000 MARIBOR,
vložek: 757.415,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 15. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sk-
lep o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
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izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45186
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01706 z dne 15. 5.
2001 pod št. vložka 1/05233/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5600570
Firma: COLD WIND podjetje za gostin-

stvo, turizem, trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška cesta 23, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 4.188.000,00 SIT
Ustanovitelji: MOTOH DUŠAN, Aškerčeva

22, 2000 MARIBOR, vložek: 2.931.600,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1992; TOMA-
ŽIČ DARJA, Hoška 16, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 1.256.400,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sklep
o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na podla-
gi prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45187
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01707 z dne 15. 5.
2001 pod št. vložka 1/06523/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5683033
Firma: TIFF GAISCHEG IN DRUGI Studio

za oblikovanje d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Jezdarska ul. 1, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 19.250,00 SIT
Ustanovitelji: GAISCHEG ADOLF - poslovni

informatik, Jezdarska ulica 1, 2000 MARIBOR,
vložek: 9.625,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 13. 12. 1994; GAISCHEG STANISLA-
VA - upokojenka, Jezdarska ulica 1, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 9.625,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 13. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sklep
o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na podla-
gi prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45188
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01708 z dne 15. 5.
2001 pod št. vložka 1/05511/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5608856

Firma: W-MAPRO inženiring, proizvodnja,
trgovina, servis d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Fram 84, 2313 FRAM
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽGALIN MIROSLAV - 1. po-

slovni delež, Fram 84, 2313 FRAM, vložek:
4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 5. 1993; ŽGALIN MIROSLAV - 2. poslovni
delež, Fram 84, 2313 FRAM, vložek:
4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 5. 1993; ŽGALIN MIROSLAV - 3. poslovni
delež, Fram 84, 2313 FRAM, vložek:
1.492.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sk-
lep o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45189
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01709 z dne 15. 5.
2001 pod št. vložka 1/09872/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5939127
Firma: TRADE & G.A.D. trgovska družba

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Čelofigova ul. 7, 2351 KAMNICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRANER VINKO, Čelofigova

ul. 7, 2351 KAMNICA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 1. 1996.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sklep
o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na podla-
gi prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45190
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01710 z dne 15. 5.
2001 pod št. vložka 1/06400/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5679222
Firma: TOMDOM kmetijsko, proizvodno,

storitveno, trgovsko in gostinsko podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Limbuška cesta 81, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 1.523.400,00 SIT
Ustanovitelji: BAU TOMISLAV, Ulica Veljka

Vlahoviča 65, 2000 MARIBOR, vložek:
928.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 3. 1992; BAU DOMINIK, Ljubno ob Savi-

nji 26, 3333 LJUBNO, vložek: 595.400,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sklepu
o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na podla-
gi prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45191
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01711 z dne 15. 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: 5513995
Firma: EME-TECH podjetje za proizvod-

njo strojev in procesne opreme d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ribniška 12, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.782.000,00 SIT
Ustanovitelji: MLAKAR EMIL, Ribniška 12,

2000 MARIBOR, vložek: 1.782.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 4. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sklep
o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na podla-
gi prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45192
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01712 z dne 15. 5.
2001 pod št. vložka 1/03904/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5514029
Firma: E DATA računalniško podjetje

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ribniška 12, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.622.000,00 SIT
Ustanovitelji: VILAR JERNEJ, Ribniška 12,

2000 MARIBOR, vložek: 1.622.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1998.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sklep
o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na podla-
gi prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45193
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01713 z dne 15. 5.
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2001 pod št. vložka 1/01227/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5321379
Firma: IMTREX družba za proizvodnjo,

trgovino in gostinstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Fram 32, 2313 FRAM
Osnovni kapital: 1.753.145,90 SIT
Ustanovitelji: ČERIČ ČRTOMIR, Fram 32,

2313 FRAM, vložek: 1.753.145,90 SIT, ne
odgovarja, vstop: 11. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sklep
o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na podla-
gi prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45194
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01721 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/10204/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1199501
Firma: RAMADANI družba za gradbeniš-

tvo, trgovino in gostinstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Knafelčeva ul. 28, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAMADANI HAXHI, Knafelče-

va ulica 28, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 6.
1997.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sklep
o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na podla-
gi prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45195
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01722 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/10320/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1215116
Firma: TIKOM-IT inženiring, proizvodnja,

trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Starše 79 A, 2205 STARŠE
Osnovni kapital: 2.250.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLASINC IVAN, Starše 79 A,

2205 STARŠE, vložek: 2.250.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 24. 9. 1997.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sk-
lep o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,

št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45196
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01737 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/08739/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5789389
Firma: ISK-GSV družba za proizvodnjo,

storitve in inženiring d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kovača vas 168, 2310 SLOVEN-

SKA BISTRICA
Osnovni kapital: 1.618.560,00 SIT
Ustanovitelji: LESKOVAR DARKO, Kovača

vas 168, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 1.618.560,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45197
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01738 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/01508/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5353424
Firma: KAJA-ROJC & CO. podjetje za in-

telektualno dejavnost in trgovino z opre-
mo, materialom ter priborom k.d.

Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Heroja Bračiča 14, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROJC MILENKA - komplemen-

tar, Ul. heroja Bračiča 14, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 26. 12. 1994; ROJC JOŽKO ŽARKO -
komanditist, Ul. heroja Bračiča 14, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 1.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45198
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01739 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/01297/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5317207
Firma: DENTAMEDICA zobozdravstvene

storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tomšičeva ul. 42, 2310 SLO-

VENSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: STOŠIĆ-ĆOSIĆ RADOJKA,

Tomšičeva 42, 2310 SLOVENSKA BISTRICA,
vložek: 1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 6. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45199
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01740 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/01175/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5312744
Firma: TARGOS storitveno in trgovsko

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tinjska gora 80, 2316 ZGOR-

NJA LOŽNICA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: GREGORIČ IRENA, Zgornja

Ložnica 43, 2316 ZGORNJA LOŽNICA, vlo-
žek: 751.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
31. 5. 1994; GREGORIČ ROBERT, Zgornja
Ložnica 43, 2316 ZGORNJA LOŽNICA, vlo-
žek: 751.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
31. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45200
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01741 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/01396/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5322146
Firma: ORODMARKET podjetje za oprav-

ljanje trgovske dejavnosti na debelo in
drobno, komisijskih poslov in posredova-
nja d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spodnja Ložnica 6, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 1.852.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRAGER VALENTINA, Cigon-

ca 23, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
1.852.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45201
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01742 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/01452/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5323711
Firma: PKS proizvodno, storitveno in tr-

govsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ložnica 20/a, 2321 MAKOLE
Osnovni kapital: 1.500.656,30 SIT
Ustanovitelji: ŽRJAV FRANC, Ložnica 20/a,

2321 MAKOLE, vložek: 750.328,15 SIT, ne
odgovarja, vstop: 29. 1. 1990; ŽRJAV MARI-
JA, Ložnica 20/a, 2321 MAKOLE, vložek:
750.328,15 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45202
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01743 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/08261/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5802199
Firma: COUGAR TRONIC trgovina, im-

port-export d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Sv. Ana 16, 2233 SVETA ANA
Osnovni kapital: 1.801.000,00 SIT
Ustanovitelji: NIEGELHELL SIEGFRIED, Ba-

dendorf 60, ST.GEORGEN, AVSTRIJA, vložek:
900.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 4. 1993; KRAMBERGER MARJAN, Sv. Ana
16, 2233 SVETA ANA, vložek: 900.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena

gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45203
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01744 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/08669/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5804434
Firma: RENOVA proizvodnja lesenih iz-

delkov, storitve in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Drvanja 4, 2234 BENEDIKT
Osnovni kapital: 1.504.112,00 SIT
Ustanovitelji: KURBUS LEON, Drvanja 4,

2234 BENEDIKT, vložek: 1.504.112,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 21. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45204
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01745 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/10372/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1270621
Firma: MIHELIČ & CO. podjetje za trgovi-

no in storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Dvorakova ul. 6, 2000 MARIBOR
Ustanovitelji: MIHELIČ SUZANA - komerci-

alni tehnik, Dvorakova ul. 6, 2000 MARIBOR,
odg.s svojim premož., vstop: 5. 1. 1998; MA-
RINOVIĆ VIKTOR - ekonomski tehnik, V. Ka-
radžiča, DOBOJ, BOSNA IN HERCEGOVINA,
odg.s svojim premož., vstop: 5. 1. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45205
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01746 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/10574/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1365118
Firma: TOTI ROTOVŽ podjetje za gostin-

stvo, trgovino, posredništvo in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Na Jelovcu 4, 2351 KAMNICA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRAVINA ZLATA, Na Jelovcu

4, 2351 KAMNICA, vložek: 1.050.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 1. 1999; DVORŠAK
MIROSLAV, Ulica heroja Bračiča 15, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 525.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 25. 1. 1999; ROJC BORUT, Bezja-
kova ulica 93, 2341 PEKRE-LIMBUŠ, vložek:
525.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 1.
1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45206
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01747 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/10636/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1414593
Firma: RATAJ IN DRUGI trgovina in sto-

ritve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ul. Frana Kovačiča 3, 2000 MA-

RIBOR
Ustanovitelji: RATAJ NATALIJA - medicin-

ska sestra, Ul. Frana Kovačiča 3, 2000 MARI-
BOR, odg.s svojim premož., vstop: 19. 4.
1999; RATAJ ANA - delavka, Ul. Frana Kovači-
ča 3, 2000 MARIBOR, odg.s svojim premož.,
vstop: 19. 4. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45207
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01748 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/10542/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1358090
Firma: XL družba za trgovino in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Svetelova ul. 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: NJEMČEVIĆ MUHAMED,

Vratnik Mejdan 34, SARAJEVO, BOSNA IN
HERCEGOVINA, vložek: 2.058.000,00 SIT,
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ne odgovarja, vstop: 9. 12. 1998; PONGRA-
ČIĆ MERITA, Karnerjeva ul. 16, 2000 MARI-
BOR, vložek: 42.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 9. 12. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45208
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01749 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/10398/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1277936
Firma: KNUPLEŽ & PUH gostinstvo in tr-

govina d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Jelenče 29, 2211 PESNICA
Ustanovitelji: KNUPLEŽ BORIS - avtokle-

par, Jelenče 29, 2211 PESNICA, odg.s svojim
premož., vstop: 3. 4. 1998; PUH ROBERT -
diplomirani ekonomist, Korčetova 10, 2000
MARIBOR, odg.s svojim premož., vstop: 3. 4.
1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45209
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01750 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/09454/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5889120
Firma: VIVA LE DONNE trgovina na drob-

no in debelo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica Kneza Koclja 14, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GIBIN GIORGIO, Cascina Sar-

digna 11, CERCENASCO (TO), ITALIJA, vlo-
žek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 2. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba

se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45210
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01751 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/09799/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5925371
Firma: KOS ALEX IN DRUGI proizvodnja,

trgovina, storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Videž št. 3, 2310 SLOVENSKA

BISTRICA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOS ALEKSANDER - študent,

Videž št. 3, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 8.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 20. 11. 1995; GABERC STANISLAV - av-
toklepar, Videž št. 3, 2310 SLOVENSKA BIS-
TRICA, vložek: 2.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 20. 11. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45211
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01752 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/08981/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5820685
Firma: DMM mednarodno posredovanje

blaga in storitev d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tomšičeva 1/d, 2310 SLOVEN-

SKA BISTRICA
Osnovni kapital: 1.600.950,00 SIT
Ustanovitelji: JEDLOVČNIK NORBERT ML.,

Borisa Kraigherja 45, 2310 SLOVENSKA BIS-
TRICA, vložek: 1.600.950,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 28. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45212
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01753 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/08564/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5774110
Firma: ZOBNA AMBULANTA d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bistriška 62, 2319 POLJČANE
Osnovni kapital: 1.637.005,00 SIT
Ustanovitelji: PETRAK METOD, Košnica

41/b, 3000 CELJE, vložek: 100.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 6. 1993; HORVAT
MARKO, Tomšičeva 22, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA, vložek: 1.537.005,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 20. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45213
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01754 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/09300/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5835917
Firma: PAMZ PIHLER & CO storitve in

trgovina d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Strma ul. 4, 2319 POLJČANE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PIHLER ANDREJ - gimnazijski

maturant, Strma ul. 4, 2319 POLJČANE, vlo-
žek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 30. 3. 1994; PIHLER ANICA - gimnaijski
maturant, Strma ul. 4, 2319 POLJČANE, vlo-
žek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 3. 10. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45214
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01757 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/02259/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5389615
Firma: AVTO SPORT SHOP-AVTOCEN-

TER JURIČ d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Titova 93, 2310 SLOVENSKA

BISTRICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JURIČ ALOJZ, Titova 93,

2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 2. 1990; JURIČ ANA, Titova 93, 2310
SLOVENSKA BISTRICA, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
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prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45215
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01758 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/02633/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5400775
Firma: LUMITECH podjetje za proizvod-

njo, trgovino in inženiring, Klepec in sin
d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Bračičeve brigade 5, 2310
SLOVENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLEPEC VLASTA - ekonomist,

Ulica Bračičeve brigade 5, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA, vložek: 1.200,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 18. 5. 1994; KLEPEC MATEJ
- učenec OŠ, Ulica Bračičeve grigade 5, 2310
SLOVENSKA BISTRICA, vložek: 800,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 18. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45216
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01759 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/01871/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5707102
Firma: SOUND podjetje za avtomatizaci-

jo, računalniške sisteme in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trg Borisa Kidriča 5, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 1.505.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOLE MARIJA, Trg Borisa Ki-

driča 5, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 2. 1990; GOLE
BORIS, Trg Borisa Kidriča 5, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.504.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 14. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sklep
o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na podla-
gi prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba

se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45217
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01760 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/03783/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5482879
Firma: VITRUM podjetje za poslovno-te-

hnično in svetovalno dejavnost, inženiring,
projektiranje in posredovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kersnikova ulica 7, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: STRAJNAR JASMINA, Kersni-

kova 7, 2000 MARIBOR, vložek: 442.552,50
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1991; STRAJ-
NAR BOJAN, Kersnikova 7, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.057.447,50 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 25. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45218
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01761 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/05634/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5694183
Firma: GALILEJA-ARS MILENA IN MIHA

MUNDA trgovina in storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Dalmatinska 24, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MUNDA MILENA - administra-

tivni tehnik, Dalmatinska 24, 2000 MARIBOR,
vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 28. 12. 1994; MUNDA MIHA - absol-
vent veterinarske fakultete, Dalmatinska 24,
2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 28. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45219
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01762 z dne 17. 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:

Matična številka: 5608520
Firma: SMOGAVEC družba za gradbeniš-

tvo, trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmartno na Pohorju 15, 2315

ŠMARTNO NA POHORJU
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: SMOGAVEC JOŽEF, Šmartno

na Pohorju 15, 2315 ŠMARTNO NA POHOR-
JU, vložek: 1.508.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 20. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45220
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01763 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/05453/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5601665
Firma: ORAČ pridelovanje, storitve in tr-

govina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Titova 36, 2310 SLOVENSKA

BISTRICA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZADRUŽNA HRANILNO KRE-

DITNA SLUŽBA p.o., Titova 36, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA, vložek: 1.508.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 11. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45221
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01764 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/10261/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1226576
Firma: MILERA CESAR & CO. proizvodno

in trgovsko podjetje d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Fram 103, 2313 FRAM
Ustanovitelji: CESAR MILAN - orodjar, Fram

220, 2313 FRAM, odg.s svojim premož., vs-
top: 29. 9. 1997; CESAR VERA - živilski te-
hnik, Fram 220, 2313 FRAM, odg.s svojim
premož., vstop: 29. 9. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
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gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45222
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01765 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/05454/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5601495
Firma: TURK podjetje za opravljanje sto-

ritev d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lackova c. 13, 2310 SLOVEN-

SKA BISTRICA
Osnovni kapital: 1.505.180,00 SIT
Ustanovitelji: TURK MARTA, Lackova cesta

13, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
1.505.180,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45223
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01766 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/07530/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5713684
Firma: TURISTIČNA AGENCIJA PRESKR-

BA POLJČANE storitve in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bistriška 54, 2319 POLJČANE
Osnovni kapital: 1.576.700,00 SIT
Ustanovitelji: PRESKRBA POLJČANE trgo-

vina in storitve d.d., Bistriška 54, 2319 PO-
LJČANE, vložek: 1.576.700,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 12. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45224
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01767 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/07462/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5707358
Firma: ZA VAS IN VAŠ DOM trgovsko,

storitveno in proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ptujska cesta n.h., 2331 PRA-

GERSKO
Osnovni kapital: 1.788.500,00 SIT
Ustanovitelji: LORBER MAGDA, Kvedrova

19, 2331 PRAGERSKO, vložek:
1.267.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 11. 1992; LORBER GORAZD, Kvedrova
19, 2331 PRAGERSKO, vložek: 521.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 10. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45225
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01768 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/07246/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5701651
Firma: LKL proizvodnja, svetovanje, tr-

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

govornostjo
Sedež: Ob potoku 12, 2310 SLOVEN-

SKA BISTRICA
Osnovni kapital: 1.648.800,00 SIT
Ustanovitelji: LUGARIČ KRUDER DRAGICA,

Ob potoku 12, 2310 SLOVENSKA BISTRICA,
vložek: 1.648.800,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 4. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45226
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01769 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/08705/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5878101
Firma: GARANT trgovsko, proizvodno in

storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jareninski dol 47/a, 2221 JARE-

NINA
Osnovni kapital: 1.611.000,00 SIT
Ustanovitelji: DONKO FRANC, Jareninski

dol 47/a, 2221 JARENINA, vložek:
1.611.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi

prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45227
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01770 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/04763/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5564964
Firma: ZAVRŠAN podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ptujska cesta 18, 2230 LENART
Osnovni kapital: 1.624.600,00 SIT
Ustanovitelji: ŠUMAN JOŽE, Ptujska cesta

18, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH,
vložek: 812.300,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 11. 1991; ŠUMAN EMILIJA, Ptujska ce-
sta 18, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORI-
CAH, vložek: 406.150,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 11. 1991; ŠUMAN ROSANA, Ptuj-
ska cesta 18, 2230 LENART V SLOVENSKIH
GORICAH, vložek: 203.075,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 25. 11. 1991; ŠUMAN RADO-
VAN, Ptujska cesta 18, 2230 LENART V SLO-
VENSKIH GORICAH, vložek: 203.075,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45228
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01772 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/03650/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5485371
Firma: STAPING podjetje za gradbeniš-

tvo in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ogljenšak 16, 2314 ZGORNJA

POLSKAVA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: SORŠAK JOŽE, Ogljenšak

16, 2314 ZGORNJA POLSKAVA, vložek:
1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
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družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45229
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01773 z dne 17. 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: 5578370
Firma: SKOR, LUTARIČ IN PARTNER

agencija za strokovno kadrovanje in ose-
bni razvoj d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Zgornje Hoče 52/e, 2311 HOČE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: LUTARIČ EVGEN - diplomirani

psiholog, Zgornje Hoče 52/e, 2311 HOČE,
vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 19. 12. 1994; LUTARIČ JASNA - štu-
dentka, Zgornje Hoče 52/e, 2311 HOČE, vlo-
žek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 19. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45230
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01774 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/03594/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5550165
Firma: HOGRAD podjetje za proizvodnjo,

trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stepišnikova 29, 2310 SLOVEN-

SKA BISTRICA
Osnovni kapital: 2.536.000,00 SIT
Ustanovitelji: HORVAT STANISLAV, Tomši-

čeva 34, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 2.536.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45231
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01775 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/03487/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5480833
Firma: BIRO LENART podjetje za projek-

tiranje, inženiring, proizvodnjo, trgovino in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jurovska c. 1, 2230 LENART
Osnovni kapital: 2.151.649,00 SIT
Ustanovitelji: KRAMBERGER BRANKO,

Kraigherjeva 9, 2230 LENART, vložek:
2.151.649,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 5.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45232
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01776 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/04486/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5537169
Firma: INTAKT svetovanje, izobraževanje

in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljanska 46, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: CANJKO MILAN, Ljubljanska

46, 2000 MARIBOR, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45233
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01786 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/07302/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5702046
Firma: SYMAJO podjetje za proizvodnjo,

storitve, trgovino in export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Črešnjevec 16, 2310 SLOVEN-

SKA BISTRICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAP JOŽE, Črešnjevec 113,

2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 11. 1992; RAP SIMONA, Pohorskega
odreda 7, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 375.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 11. 1992; RAP MATEJA, Črešnjevec 16,
2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
375.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

MURSKA SOBOTA

Sr-44398
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI

je s sklepom Srg št. 2001/00227 z dne 28. 5.
2001 pod št. vložka 1/01185/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ROŽMAN, Bakovci, podjetje za
šport, rekreacijo, turizem in trgovino, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: BAKOVCI, POLJSKA 13, 9000
MURSKA SOBOTA

Osnovni kapital: 10.580,00 SIT
Ustanovitelji: ROŽMAN JANKO, BAKOVCI,

POLJSKA 13, 9000 MURSKA SOBOTA, vlo-
žek: 2.645,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 2. 1992; ROŽMAN ŠTEFKA, BAKOVCI,
POLJSKA 13, 9000 MURSKA SOBOTA, vlo-
žek: 2.645,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 2. 1992; ROŽMAN SABINA, BAKOVCI,
POLJSKA 13, 9000 MURSKA SOBOTA, vlo-
žek: 2.645,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 2. 1992; ROŽMAN VITO, BAKOVCI,
POLJSKA 13, 9000 MURSKA SOBOTA, vlo-
žek: 2.645,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko
sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena
Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.list
RS štev. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v
izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo.
Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik ozi-
roma delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita pri-
tožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodi-
šču.

NOVA GORICA

Sr-44450
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s

sklepom Srg št. 2001/00827 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/03097/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5766796
Firma: MAGROW Proizvodnja in trgovina

d.o.o. Cerkno
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Podlanišče št. 22, 5282 CER-

KNO
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: JERAM BRANKO, PODLANI-

ŠČE ŠT. 22, 5282 CERKNO, vložek:
1.600.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker je proti sklepu o začetku
izbrisa bil ugovor zavrnjen, je sodišče na podla-
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gi prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44451
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s

sklepom Srg št. 2001/00828 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/00919/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5383676
Firma: ETI Trgovina, servis in proizvod-

nja d.o.o. Dornberk
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zalošče 1, 5294 DORNBERK
Osnovni kapital: 2.346.357,00 SIT
Ustanovitelji: GREGORIČ ERMIN, ZALO-

ŠČE 1, 5294 DORNBERK, vložek:
2.346.375,00 SIT, ostalo, vstop: 1. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker je bil proti sklepu o začet-
ku izbrisa ugovor zavrnjen, je sodišče na podla-
gi prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45938
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s

sklepom Srg št. 2001/00850 z dne 7. 6.
2001 pod št. vložka 1/03515/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5906407
Firma: DOPIKA Ekonomske storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prvomajska 37, 5000 NOVA GO-

RICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obvez-

nosti izbrisane družbe prevzame/jo: KANTE
NADJA, VOJKOVA CESTA 8/C, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 500.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 31. 5. 1995; LOVIŠČEK MAGDA-
LENA, CANKARJEVA ULICA 20, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 500.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 31. 5. 1995; PELICON NENSI,
GREGORČIČEVA ULICA 31, 5294 DOR-
NBERK, vložek: 500.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 31. 5. 1995.

Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravno-
močen, je registrsko sodišče na podlagi prve-
ga odstavka 398. člena Zakona o gospodar-
skih družbah (Ur.list RS št. 30/93, v nadaljeva-
nju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku
sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skla-
du z določilom drugega odstavka 398. člena
ZGD sklep o izbrisu družbe vsebuje tudi imena
in naslove družbenikov, ki so prevzeli obvez-
nost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisa-
ne družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču.

NOVO MESTO

Sr-45933
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00465 z dne 5. 6.
2001 pod št. vložka 1/04111/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1415131
Firma: N - N transporti d.o.o. Novo me-

sto
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prešernov trg 5, 8000 NOVO ME-

STO
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: NIKOLIČ ANDREJ, Gorenja

vas pri Šmarjeti 4, 8220 ŠMARJEŠKE TOPLI-
CE, vložek: 2.100.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 13. 5. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45934
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00466 z dne 5. 6.
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: 5944023
Firma: AVTO SLAK TREBNJE Trgovina,

servis in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Obrtniška ul. 51, 8210 TREBNJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SLAK ANTON, Stari trg 18,

8210 TREBNJE, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 5. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45935
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00467 z dne 5. 6.
2001 pod št. vložka 1/03977/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 1197371
Firma: INAMAR založništvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Trdinova ul. 14, 8000 NOVO ME-
STO

Osnovni kapital: 1.528.500,00 SIT
Ustanovitelji: GLASER ŽELJKO, Ljudevita

Gaja 64, SAMOBOR, HRVAŠKA, vložek:
1.528.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 5.
1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45936
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00468 z dne 5. 6.
2001 pod št. vložka 1/03164/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5749867
Firma: GMZ proizvodno in trgovsko pod-

jetje d.o.o. Primostek
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Primostek 38, 8332 GRADAC
Osnovni kapital: 1.652.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPANIČ ROMANA, Primo-

stek 38, 8332 GRADAC, vložek:
1.652.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45937
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00469 z dne 5. 6.
2001 pod št. vložka 1/03829/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5928320
Firma: ONIX FASHION trgovina in storit-

ve, Črnomelj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trdinova 2a, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 1.531.937,00 SIT
Ustanovitelji: ILC DAMJAN, Trdinova 3,

8340 ČRNOMELJ, vložek: 1.531.937,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 11. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
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se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

PTUJ

Sr-45899
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00222 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 1/07200/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5705355
Firma: IZBIRA trgovsko podjetje na veli-

ko in malo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ciril Metodov drevored 15, 2250

PTUJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRIMOŽIČ FRANC, Ciril Me-

todov drevored 15, 2000 PTUJ, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45900
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00223 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 1/09524/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5946875
Firma: M & D MONT izvajanje montažnih

in varilskih del d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rogozniška 14, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.555.118,00 SIT
Ustanovitelji: JERIČ DUŠAN, Ulica 25. ma-

ja 8, 2250 PTUJ, vložek: 1.555.118,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 5. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45901
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00224 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 2/00091/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5778301
Firma: MIKROVAL zadruga za trgovino

na veliko in malo ter storitve v blagovnem
prometu z.b.o. Ptuj

Pravno org. oblika: b.o.
Sedež: Rimska ploščad 1, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 636,00 SIT

Ustanovitelji: PEČNIK MARJAN, Kvedrova
ul. 2, 2250 PTUJ, vložek: 152,00 SIT, ostalo,
vstop: 19. 4. 1993; KROŠL IVAN, Ciril Meto-
dov drevored 13, 2250 PTUJ, vložek: 60,00
SIT, ostalo, vstop: 19. 4. 1993; RUS DRAGO,
Prešernova ul. 7, 2250 PTUJ, vložek: 60,00
SIT, ostalo, vstop: 19. 4. 1993; ANŽELJ VLA-
DIMIR, Ul. 25. maja 10, 2250 PTUJ, vložek:
152,00 SIT, ostalo, vstop: 19. 4. 1993; BO-
HINC ZVONE, Rimska pl. 1, 2250 PTUJ, vlo-
žek: 152,00 SIT, ostalo, vstop: 19. 4. 1993;
LIČEN ALOJZ, Kraigherjeva ul. 30, 2250
PTUJ, vložek: 60,00 SIT, ostalo, vstop:
19. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45902
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00225 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 1/04844/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5577691
Firma: VICTORIA podjetje za trgovino,

zastopstvo in proizvodnjo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Muzejski trg 2 a, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAŠ ZDENKA, Ziherlova plo-

ščad 4, 2250 PTUJ, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45903
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00226 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 1/07407/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5705657
Firma: VUKOJIĆ-ŠURBEK “ V & Š “ trgov-

sko in storitveno podjetje d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Mihovci 105, 2274 VELIKA NE-

DELJA
Osnovni kapital: 120.835,40 SIT
Ustanovitelji: VUKOJIĆ MARIJAN, Miholjec

70, 43260 KRIŽEVCI, R HRVAŠKA, vložek:
60.417,70 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
2. 12. 1992; ŠURBEK ŽELJKO, Zrinskoga 4,
41000 ZAGREB, R HRVAŠKA, vložek:
60.417,70 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
2. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-

nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45904
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00227 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 1/02855/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5413508
Firma: GLAZE proizvodno, trgovsko in

zastopniško podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Apače 245, 2324 LOVRENC NA

DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 2.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOLOB MARJAN, Apače 245,

2324 LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU, vlo-
žek: 1.251.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 9. 1990; GOLOB LJUDMILA, Apače 245,
2324 LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU, vlo-
žek: 1.251.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45905
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00228 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 1/05054/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5587387
Firma: RENTAC inženiring, proizvodne

storitve in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novi trg 1, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.583.000,00 SIT
Ustanovitelji: CEBEK BORIS, Nova vas pri

Ptuju 50, 2250 PTUJ, vložek: 1.583.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45906
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00229 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 1/09453/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5899613
Firma: ZAGO trgovina, storitve, gostin-

stvo in proizvodnja d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kicar 108 b, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.900.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAŠIČ MILAN, Kicar 108 b,

2250 PTUJ, vložek: 1.900.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 3. 4. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45907
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00230 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 1/09405/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5835968
Firma: DAMJAK proizvodnja, storitve in

trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Krčevina pri Vurbergu 58, 2250

PTUJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAKOLIČ EMIL, Krčevina pri

Vurbergu 58, 2250 PTUJ, vložek:
1.350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 4.
1994; JAKOLIČ MAJDA, Krčevina pri Vurber-
gu 58, 2250 PTUJ, vložek: 150.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45908
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00231 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 1/09508/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5930600
Firma: ZEKO-ZAJC podjetje za trgovino

in storitve k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Zgornja Hajdina 114, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAJC IVAN KOMPLEMEN-

TAR, Zgornja Hajdina 114, 2250 PTUJ, vlo-
žek: 9.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 16. 2. 1996; VRATIČ CVETKA KOMAN-
DITIST, Zgornja Hajdina 114, 2250 PTUJ, vlo-
žek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 2.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-

nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45909
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00232 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 1/05852/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5884187
Firma: TADI podjetje za trgovino in oprav-

ljanje storitev d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Juršinci 81, 2256 JURŠINCI
Osnovni kapital: 1.565.716,80 SIT
Ustanovitelji: TOPLAK JANEZ, Juršinci 81,

2256 JURŠINCI, vložek: 1.565.716,80 SIT,
ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45910
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00233 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 1/08491/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5788463
Firma: IRIDIS trgovsko storitveno podjet-

je d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Obrtniška 3, 2277 SREDIŠČE OB

DRAVI
Osnovni kapital: 8.431.711,00 SIT
Ustanovitelji: ČULEK MIRKO, Obrtniška 3,

2277 SREDIŠČE OB DRAVI, vložek:
2.172.685,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 6. 1993; ČULEK VIKTOR, Godeninci 24,
2277 SREDIŠČE OB DRAVI, vložek:
172.685,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 6. 1993; MOHORKO ČULEK METKA,
Obrtniška 3, 2277 SREDIŠČE OB DRAVI, vlo-
žek: 2.043.171,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 6. 1993; SRNEC MAJDA, Slovenska 46,
2277 SREDIŠČE OB DRAVI, vložek:
43.170,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 6. 1993; ČULEK REGINA, Obrtniška 3,
2277 SREDIŠČE OB DRAVI, vložek:
2.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1994; MOHORKO MIRAN, Obrtniška
3, 2277 SREDIŠČE OB DRAVI, vložek:
2.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-

darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45911
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00234 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 1/09145/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5773962
Firma: WORKS COMMERCE komercialni

posli in svetovanje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Osojnikova 3, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.521.000,00 SIT
Ustanovitelji: JANKOVIČ MILISLAV, Rimska

ploščad 23, 2250 PTUJ, vložek: 760.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 1. 1993; JANKO-
VIČ BOSILJKA, Rimska ploščad 23, 2250
PTUJ, vložek: 760.500,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 5. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45912
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00235 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 1/04457/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5535948
Firma: ZELENO POLJE podjetje za trgo-

vino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovenjegoriška cesta 18, 2250

PTUJ
Osnovni kapital: 1.514.000,00 SIT
Ustanovitelji: VILČNIK JANEZ, Nova vas pri

Ptuju 123, 2250 PTUJ, vložek: 1.504.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 11. 1991; VIL-
ČNIK DAMJAN, Nova vas pri Ptuju 123, 2250
PTUJ, vložek: 10.000,00 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 Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45913
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00236 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 1/09449/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5891124



Stran 3282 / Št. 47 / 12. 6. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Firma: PROTANIT trgovsko proizvodno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rajšpova 14, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MITTEREGGER ARNOLD,

Grafendorfstr. 20, FROHNLEITEN AVSTRIJA,
vložek: 450.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 1. 1995; HLUPIČ ANTON, Ob Studenčnici
5, 2250 PTUJ, vložek: 600.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 9. 1. 1995; JOHA BRAN-
KO, Tiha pot 4, 2250 PTUJ, vložek:
450.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 1.
1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45914
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00237 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 1/05052/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5608732
Firma: TOS podjetje za trgovino, organi-

zacijo in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lancova vas 15/c, 2284 VIDEM

PRI PTUJU
Osnovni kapital: 1.509.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLINC JOŽE, Lancova vas

15/c, 2284 VIDEM PRI PTUJU, vložek:
754.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 12. 1991; KLINC ROZALIJA, Lancova vas
15/c, 2284 VIDEM PRI PTUJU, vložek:
754.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 7.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni 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 upnikagospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodloča-
lo višje sodišče.

Sr-45915
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00238 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 1/06583/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5795656
Firma: KAMPL trgovsko, proizvodno in

storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zg. Hajdina 122, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.544.550,00 SIT
Ustanovitelji: KAMPL MIRA, Zg. Hajdina

122, 2250 PTUJ, vložek: 772.275,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 3. 1992; KAMPL LJU-
BOMIR, Zgornja Hajdina 122, 2250 PTUJ, vlo-

žek: 772.275,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45916
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00239 z dne 7. 6. 2001
pod št. vložka 1/07830/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5732760
Firma: MIDO trgovina, turizem, gostin-

stvo, prevozništvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pobrežje 12, 2284 VIDEM PRI

PTUJU
Osnovni kapital: 1.636.850,00 SIT
Ustanovitelji: DOBNIK IVAN, Pobrežje 12,

2284 VIDEM PRI PTUJU, vložek: 982.110,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1993; DOBNIK
MILENA, Pobrežje 12, 2284 VIDEM PRI PTU-
JU, vložek: 654.740,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 4. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45917
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00240 z dne 6. 6. 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: 5547873
Firma: EUROCENTER podjetje za trgovi-

no, turizem in izobraževanje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lancova vas 24, 2284 VIDEM

PRI PTUJU
Osnovni kapital: 2.507.743,00 SIT
Ustanovitelji: ZAVEC JANEZ, Lancova vas

24, 2284 VIDEM PRI PTUJU, vložek:
2.502.343,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 10. 1991; ZAVEC FRANC, Lancova vas
38, 2284 VIDEM PRI PTUJU, vložek:
2.700,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 10. 1991; BRODNJAK ZDENKA, Lancova
vas 24, 2284 VIDEM PRI PTUJU, vložek:
2.700,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-

darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45918
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00241 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 1/03531/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5561078
Firma: PAMI & CO trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovenskogoriška cesta 17,

2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.536.810,00 SIT
Ustanovitelji: PAVLIČIČ MIRAN, Slovensko-

goriška cesta 17, 2250 PTUJ, vložek:
625.353,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1990; VIDOVIČ DARJA, Ulica 1. maja
10, 2250 PTUJ, vložek: 911.457,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 15. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45919
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00242 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 1/02769/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5430593
Firma: MAYOEN trgovina, zastopanje, po-

sredovanje in finančni inženiring d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova vas pri Ptuju 25 c, 2250

PTUJ
Osnovni kapital: 1.504.415,00 SIT
Ustanovitelji: GLAŽAR HELENA, Nova vas

pri Ptuju 25 c, 2250 PTUJ, vložek:
1.504.415,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45920
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00243 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 1/03319/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5470285
Firma: MEKOP trgovina in posredništvo

d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rimska ploščad 24, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.516.000,00 SIT
Ustanovitelji: MESARIČ MIRKO, Kramber-

gerjeva pot 5, 2250 PTUJ, vložek:
1.516.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45921
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00244 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 1/06670/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5679494
Firma: KMEPRO trgovina in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tavčarjeva 7, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.500.190,00 SIT
Ustanovitelji: MLINARIČ JELKA, Tavčarjeva

7, 2250 PTUJ, vložek: 818.095,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 8. 1992; MLINARIČ
IVAN, Tavčarjeva 7, 2250 PTUJ, vložek:
682.095,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45922
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00245 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 1/09531/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5947677
Firma: SSC - RAMŠAK sušilno skladiščni

center, proizvodnja, trgovina in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spuhlja 53 a, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAMŠAK DRAGO, Levstikova

15, 2366 MUTA, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 5. 6. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske

družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45923
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00246 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 1/05404/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5598109
Firma: CSC trgovina, proizvodnja in sto-

ritve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trgovišče 21, 2274 VELIKA NE-

DELJA
Osnovni kapital: 64.815.000,00 SIT
Ustanovitelji: CVETKO FRANC, Mihovci

103/a, 2274 VELIKA NEDELJA, vložek:
32.407.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 3. 1992; CVETKO JANA, Mihovci 103/a,
2274 VELIKA NEDELJA, vložek:
32.407.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45924
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00247 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 1/03568/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5796059
Firma: TENDER podjetje za proizvodnjo,

storitve in inženiring d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Industrijska cesta 14, 2325 KI-

DRIČEVO
Osnovni kapital: 1.661.500,00 SIT
Ustanovitelji: PJANIČ MEVLUDIN, Put Ilim-

čiča 1, TUZLA, BIH, vložek: 10.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 4. 8. 1993; MATUZOVIČ
IVICA, Ptujska 13, 2331 PRAGERSKO, vlo-
žek: 1.651.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 2. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45925
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00248 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 1/08308/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5772095

Firma: JEMA proizvodnja, storitve in tr-
govina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mezgovci ob Pesnici 70, 2252
DORNAVA

Osnovni kapital: 1.695.711,00 SIT
Ustanovitelji: BRENHOLC JELKA, Mezgov-

ci ob Pesnica 70, 2252 DORNAVA, vložek:
847.855,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 5. 1993; BRENHOLC MARJAN, Mezgov-
ci ob Pesnici 70, 2252 DORNAVA, vložek:
847.855,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45926
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00249 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 1/03222/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5442567
Firma: ZAVEC trgovsko in prevozno pod-

jetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zgornji Leskovec 9/a, 2285

ZGORNJI LESKOVEC
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAVEC JOŽE, Zgornji Lesko-

vec 9/a, 2285 ZGORNJI LESKOVEC, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 9. 1990; ZAVEC ANICA, Zgornji Leskovec
9/a, 2285 ZGORNJI LESKOVEC, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 12.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45927
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00250 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 1/05523/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5733383
Firma: TRILEKS podjetje za transport, tr-

govino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dornava 79 a, 2252 DORNAVA
Osnovni kapital: 5.353.200,00 SIT
Ustanovitelji: PLOJ JANEZ, Dornava 79 a,

2252 DORNAVA, vložek: 8.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 9. 2. 1992; PIHLER MIRKO,
Hilden, Herderstrasse 86, HILDEN, vložek:
5.345.200,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 1. 1993.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45928
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00251 z dne 6. 6. 2001
pod št. vložka 1/02197/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5871778
Firma: TOPLAK-MOSTJE kmetijstvo, pro-

izvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mostje 8, 2256 JURŠINCI PRI

PTUJU
Osnovni kapital: 3.946.299,00 SIT
Ustanovitelji: MARINIČ-TOPLAK VLASTA,

Mostje 8, 2256 JURŠINCI PRI PTUJU, vložek:
1.973.149,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1990; TOPLAK STANISLAV, Mostje 8,
2256 JURŠINCI PRI PTUJU, vložek:
1.973.149,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

SLOVENJ GRADEC

Sr-44399
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC

je s sklepom Srg št. 2001/00237 z dne 28. 5.
2001 pod št. vložka 1/06314/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5654327
Firma: ASS TRADE podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Črneče 56, 2370 DRAVOGRAD
Osnovni kapital: 1.506.286,50 SIT
Ustanovitelji: SKUTNIK SILVA, Črniče 56,

2370 DRAVOGRAD, vložek: 753.143,25 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992; SKUTNIK
ANDREJ, Črneče 56, 2370 DRAVOGRAD, vlo-
žek: 753.143,25 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor proti skle-
pu o začetku postopka izbrisa zavrnjen, je
sodišče na podlagi prvega odstavka 32. čle-
na Zakona o finančnem poslovanju podjetij
(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 ozi-
roma 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 boo-
dločalo višje sodišče.

Sr-44400
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC

je s sklepom Srg št. 2001/00238 z dne 28. 5.
2001 pod št. vložka 1/07169/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5709067
Firma: LUGAS organizacijsko, proizvo-

dno in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Otiški Vrh 138, 2373 ŠENTJANŽ

PRI DRAVOGRADU
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VRHOVNIK JANJA, Otiški vrh

138, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU,
vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 1. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor proti skle-
pu o začetku postopka izbrisa zavrnjen, je
sodišče na podlagi prvega odstavka 32. čle-
na Zakona o finančnem poslovanju podjetij
(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 ozi-
roma 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 boo-
dločalo višje sodišče.

Sr-44401
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC

je s sklepom Srg št. 2001/00239 z dne 28. 5.
2001 pod št. vložka 1/08962/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: LESNA TRG trgovina inženiring
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gosposvetska 4, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LESNA LIP D.O.O., Gospo-

svetska 4, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
780.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 9. 1993; LESNA TP PAMEČE D.O.O., Pa-
meče 150, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
240.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 9. 1993; LESNA TSP RADLJE D.O.O., Sp.
Vižinga, 2360 RADLJE OB DRAVI, vložek:
240.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 9. 1993; LESNA TIP OTIŠKI VRH D.O.O.,
Otiški vrh, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRA-
DU, vložek: 240.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 8. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor proti skle-
pu o začetku postopka izbrisa zavrnjen, je
sodišče na podlagi prvega odstavka 32. čle-
na Zakona o finančnem poslovanju podjetij
(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 ozi-
roma 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 boo-
dločalo višje sodišče.

Sr-44402
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC

je s sklepom Srg št. 2001/00240 z dne 28. 5.
2001 pod št. vložka 1/07610/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5720168
Firma: DRILLING podjetje za gradbeniš-

tvo, trgovino in turizem d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Otiški vrh 172, 2370 DRAVO-

GRAD
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MURATOVIČ HAZIM, Otiški

vrh 172, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor proti sklepu
o začetku postopka izbrisa zavrnjen, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (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 do-
pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-44403
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC

je s sklepom Srg št. 2001/00241 z dne 28. 5.
2001 pod št. vložka 1/02848/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5429544
Firma: ELPOS trgovsko-storitveno pod-

jetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Glavni trg 18, 2380 SLOVENJ

GRADEC
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: GREŠOVNIK ALOJZ, Glavni

trg 18, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor proti sklepu
o začetku postopka izbrisa zavrnjen, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (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 do-
pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja go-
spodarske 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 boodločalo višje sodišče.

Sr-44404
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC

je s sklepom Srg št. 2001/00245 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/08816/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5803730
Firma: CHIQUE podjetje za trgovino, pro-

izvodnjo in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanska 15, 2380 SLOVENJ

GRADEC
Osnovni kapital: 1.660.000,00 SIT
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Ustanovitelji: ŠTRIKER MONIKA, Ulica He-
roja Vrunča 12, 2380 SLOVENJ GRADEC, vlo-
žek: 1.660.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44405
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC

je s sklepom Srg št. 2001/00246 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/08544/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5772192
Firma: ALBINA trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trg svobode 3, 2390 RAVNE NA

KOROŠKEM
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KELMENDI FAIK, Trg svobo-

de 3, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 5. 1993; PECI DJELJAZIM, Jenkova ce-
sta 21, 3320 VELENJE, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44406
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC

je s sklepom Srg št. 2001/00247 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/04368/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5528569
Firma: GKB podjetje za gostinstvo in tr-

govino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stari trg 251, 2380 SLOVENJ

GRADEC
Osnovni kapital: 1.594.700,00 SIT
Ustanovitelji: PECKO ANDREJA, Cesta na

Rožnik 18, 3330 MOZIRJE, vložek:
1.594.700,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-

ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44407
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC

je s sklepom Srg št. 2001/00248 z dne 30. 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: 5332508
Firma: COMTEX razvoj, projektiranje in

izdelava projektov ter trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanska 6, 2390 RAVNE NA

KOROŠKEM
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RUŽIČ BOJAN, Brodarjev trg

6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44408
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC

je s sklepom Srg št. 2001/00249 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/08756/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5789249
Firma: INOX INTERNATIONAL proizvod-

nja in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Čečovje 5, 2390 RAVNE NA KO-

ROŠKEM
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: MILOŠEVIČ SVETISLAV, Chi-

cago 111 60646, 6006 N AUSTIN, vložek:
1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-44409
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC

je s sklepom Srg št. 2001/00250 z dne 30. 5.
2001 pod št. vložka 1/09501/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5931347
Firma: GALA POHIŠTVO/MOBEL marke-

ting d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Dobja vas 122, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM

Osnovni kapital: 1.663.619,00 SIT
Ustanovitelji: BENETIK-GLAVICA MARTA,

Javornik 60, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
vložek: 1.493.619,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 23. 4. 1996; BENETIK WILIBALD, Loi-
begg 22, EBERNDORF, AVSTRIJA, vložek:
170.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 4.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45929
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC

je s sklepom Srg št. 2001/00258 z dne 1. 6.
2001 pod št. vložka 1/07303/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5702526
Firma: PAV marketing in servisne storit-

ve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kotlje 100, 2390 RAVNE NA KO-

ROŠKEM
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: VISOČNIK VINKO, Kotlje 100,

2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
1.504.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; VISOČNIK VLASTA, Kotlje 100,
2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45930
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC

je s sklepom Srg št. 2001/00260 z dne 4. 6.
2001 pod št. vložka 1/09489/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5690790
Firma: AMADEM proizvodnja, tržne ak-

tivnosti d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tomaška vas 5, 2383 ŠMARTNO

PRI SLOVENJ GRADCU
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: SVEČKO JUDITA, Tomaška

vas 5, 2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRAD-
CU, vložek: 1.508.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 11. 1994.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor proti sklepu
o začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na podla-
gi prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
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nem poslovanju podjetij (Ur.list RS štev. 54/99
in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45931
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC

je s sklepom Srg št. 2001/00261 z dne 4. 6.
2001 pod št. vložka 1/02613/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5417643
Firma: ARKA proizvodno in trgovsko pod-

jetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Na Šancah 100, 2390 RAVNE

NA KOROŠKEM
Osnovni kapital: 1.804.300,00 SIT
Ustanovitelji: KALIŠNIK RUDOLF, Na Šan-

cah 100, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vlo-
žek: 902.150,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1990; KALIŠNIK ANTONIJA, Na Šan-
cah 100, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vlo-
žek: 902.150,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor proti sklepu
o začetku izbrisa zavrnjen, je sodiše na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. list štev. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-45932
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC

je s sklepom Srg št. 2001/00262 z dne 4. 6.
2001 pod št. vložka 1/04220/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5518288
Firma: PTA proizvodno tržne aktivnosti

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tomaška vas 5, 2383 ŠMARTNO

PRI SLOVENJ GRADCU
Osnovni kapital: 1.500.087,90 SIT
Ustanovitelji: SVEČKO RUDOLF, Tomaška

vas 5, 2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRAD-
CU, vložek: 1.500.087,90 SIT, ne odgovarja,
vstop: 18. 6. 1991.

Obrazložitev: ker je bil ugovor proti sklepu o
začetku izbrisa zavrnjen, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99) odločilo, da se v izreku navedena
gospodarska družba izbriše iz sodnega regi-
stra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnikagospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi boodločalo višje sodišče.

KOPER

Sr-45939
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01526 z dne 7. 6. 2001
pod št. vložka 1/03983/00 na podlagi prvega
odstavka 35. člena Zakona o finančnem poslo-
vanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99), izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5743842
Firma: TORNADO, trgovina in storitve

d.o.o. Postojna
Skrajšana firma: TORNADO d.o.o.Postoj-

na
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jenkova 10, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: HALITI MUSTAFA, N.Pivaše-

vik Prnjavor, PRNJAVOR, MAKEDONIJA, vlo-
žek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
16. 5. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor HALITI MUSTAFA, N. Pivaševik, PRNJA-
VOR, MAKEDONIJA, razrešitev: 16. 5. 2001,
Zastopa brez omejitev.

Sr-45940
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01527 z dne 7. 6. 2001
pod št. vložka 1/03197/00 na podlagi prvega
odstavka 35. člena Zakona o finančnem poslo-
vanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99), izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: INTARLES, storitve, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Slavina 24, Prestranek

Skrajšana firma: INTARLES d.o.o. Slavina
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slavina 24, 6258 PRESTRANEK
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAJERIČ VILKO, Slavina 24,

6258 PRESTRANEK, vložek: 4.000,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 30. 5. 2001; MAJERIČ
NEVA, Slavina 24, 6258 PRESTRANEK, vlo-
žek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 30. 5.
2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor MAJERIČ VILI, Slavina 24, 6258 PRESTRA-
NEK, razrešitev: 30. 5. 2001, Zastopa brez
omejitev.; zastopnik MAJERIČ NEVA, Slavina
24, 6258 PRESTRANEK, razrešitev: 30. 5.
2001, Zastopa v poslih zunanjetrgovinskega
prometa, brez omejitev.

Sr-45941
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01528 z dne 7. 6. 2001
pod št. vložka 1/01617/00 na podlagi prvega
odstavka 35. člena Zakona o finančnem poslo-
vanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99), izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5441072
Firma: UNIT - TRGOVINA, d.o.o., Prem
Skrajšana firma: UNIT, d.o.o., Prem
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prem 72 a, 6255 PREM
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT

Ustanovitelji: ŠIRCELJ PETER, Prem 72,
6230 POSTOJNA, vložek: 1.000,00 SIT, ne
odgovarja, izstop: 30. 5. 2001; VODOPIVEC
MIHA, Zalog 37, 6230 POSTOJNA, vložek:
1.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 30. 5.
2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direktor
ŠIRCELJ PETER, Prem 72, 6230 POSTOJNA,
razrešitev: 30. 5. 2001, Zastopa brez omejitev.

MARIBOR

Sr-44336

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2000/03193 z dne 22. 3.
2001 pod št. vložka 1/03658/00 na podlagi
prvega odstavka 35. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99),
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča sub-
jekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5464170
Firma: GUMEX podjetje za uvoz in izvoz

ter zunanjo trgovino d.o.o.
Skrajšana firma: GUMEX d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica Borcev za severno mejo 4,

2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 6.000,00 SIT
Ustanovitelji: ESSER HUBERT, Am Kinder

Garten 2, SONTHEIM, ZR NEMČIJA, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 28. 4.
2000; KNALLER GERTRAUD, Am Kinder Gar-
ten 2, SONTHEIM, ZR NEMČIJA, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 28. 4.
2000; KOJIČ ZVONKO, Trg Borisa Kidriča 1,
2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 SIT, ne
odgovarja, izstop: 28. 4. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor ESSER HUBERT, Am Kinder Garten 2,
SONTHEIM, ZR NEMČIJA, razrešitev: 28. 4.
2000, Zastopa brez omejitev.; družbenik KO-
JIČ ZVONKO, Trg Borisa Kidriča 1, 2000 MA-
RIBOR, razrešitev: 28. 4. 2000, Zastopa brez
omejitev.; direktor KNALLER GERTRAUD, Am
Kinder Garten 2, SONTHEIM, ZR NEMČIJA,
razrešitev: 28. 4. 2000, Zastopa kot name-
stnik direktorja, brez omejitev.

Sr-44338

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2000/04200 z dne 4. 10.
2000 pod št. vložka 1/03967/00 na podlagi
prvega odstavka 35. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99),
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča sub-
jekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5488508
Firma: WVP podjetje za druge zavaroval-

ne posle d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica Kraljeviča Marka 21, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 100.240,00 SIT
Ustanovitelji: WVP - VERSICHERUNG VER-

MITTLUNGS-GESELLSCHAFT mbh, Graz, AV-
STRIJA, vložek: 92.240,00 SIT, ne odgovarja,
izstop: 27. 9. 2000; KODER G. PAVEL, Slap
28, 4290 TRŽIČ, vložek: 8.000,00 SIT, ne
odgovarja, izstop: 27. 9. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor STROBL RUPERT, ., ., razrešitev: 27. 9.
2000, Zastopa brez omejitev.

Sr-44341
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04311 z dne 25. 10.

Sklepi o izbrisu po
35. členu ZFPPod
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2000 pod št. vložka 1/08889/00 na podlagi
prvega odstavka 35. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99),
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča sub-
jekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: ELKRAN proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o.

Skrajšana firma: ELKRAN d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Črešnjevec 37, 2352 SELNICA

OB DRAVI
Osnovni kapital: 100.493,00 SIT
Ustanovitelji: KRANER ZDRAVKO, Pekar-

ska 14, 2000 MARIBOR, vložek: 100.493,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 28. 4. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor KRANER ZDRAVKO, Pekerska 14, 2000
MARIBOR, razrešitev: 28. 4. 2000, Zastopa
brez omejitev.

Sr-44342
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04312 z dne 25. 10.
2000 pod št. vložka 1/03471/00 na podlagi
prvega odstavka 35. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99),
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča sub-
jekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5479908
Firma: ŠENTEX EXPORT IMPORT trgov-

sko in storitveno podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: ŠENTEX E.I. d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Na prehodu 19, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠENVETER MIRKO, Na pre-

hodu 19, 2000 MARIBOR, vložek: 666,70
SIT, ne odgovarja, izstop: 5. 10. 2000; BRAT-
KOVIČ ANTON, Na prehodu 19, 2000 MARI-
BOR, vložek: 666,65 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 5. 10. 2000; ŠENVETER ERNA, Na pre-
hodu 19, 2000 MARIBOR, vložek: 666,65
SIT, ne odgovarja, izstop: 5. 10. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor ŠENVETER MIRKO, Na prehodu 19, 2000
MARIBOR, razrešitev: 5. 10. 2000, Zastopa
brez omejitev.

Sr-44343
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04313 z dne 25. 10.
2000 pod št. vložka 1/03714/00 na podlagi
prvega odstavka 35. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99),
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča sub-
jekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: FOTO-VIDEO-TISK uslužno in tr-
govsko podjetje, izvoz-uvoz d.o.o.

Skrajšana firma: FOTO-VIDEO-TISK d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Strma pot 2, 2230 LENART V

SLOVENSKIH GORICAH
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRUMEN MIRKO, Strma pot

2, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH,
vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
3. 10. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor BRUMEN MIRKO, Strma pot 2, 2230 LE-
NART V SLOVENSKIH GORICAH, razrešitev:
3. 10. 2000, Zastopa brez omejitev.

Sr-44344
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04324 z dne 26. 10.
2000 pod št. vložka 1/01743/00 na podlagi

prvega odstavka 35. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99),
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča sub-
jekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: UNI ELEKTRA izdelava in prodaja
električnega in elektronskega materiala in
vezij d.o.o.

Skrajšana firma: UNI ELEKTRA d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dolga ulica 25, 2204 MIKLAVŽ

NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽIŽEK MARTIN, Greenwiška

ulica 10/a, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 20. 10. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor ŽIŽEK MARTIN, Grenewiška ulica 10/a,
2000 MARIBOR, razrešitev: 20. 10. 2000, Za-
stopa brez omejitev, kot v.d.

Sr-44345

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2000/04325 z dne 26. 10.
2000 pod št. vložka 1/06128/00 na podlagi
prvega odstavka 35. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99),
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča sub-
jekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: DEX trgovsko storitveno podjetje
d.o.o.

Skrajšana firma: DEX d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kamniška graba 78, 2351 KAM-

NICA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: DEUČMAN MARIJA, Cesta

14. divizije 11, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 20. 10.
2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor DEUČMAN MARIJA, Cesta 14. divizije 11,
2000 MARIBOR, razrešitev: 20. 10. 2000, Za-
stopa brez omejitev.

Sr-44346
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04327 z dne 26. 10.
2000 pod št. vložka 1/06298/00 na podlagi
prvega odstavka 35. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99),
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča sub-
jekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: GRADBENIŠTVO WEBER podjetje
za storitve v gradbeništvu, trgovino, uvoz in
izvoz d.o.o.

Skrajšana firma: GRADBENIŠTVO WEBER
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamniška graba 41, 2351 KAM-
NICA

Osnovni kapital: 101.362,00 SIT
Ustanovitelji: NINIĆ MARJAN, Hauptstras-

se 66, LAUTERSTEIN, NEMČIJA, vložek:
101.362,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 20. 10.
2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor NINIĆ MARJAN, Hauptstrasse 66, LAUTER-
STEIN, NEMČIJA, razrešitev: 20. 10. 2000,
Zastopa brez omejitev.

Sr-44347

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2000/04328 z dne 26. 10.
2000 pod št. vložka 1/02586/00 na podlagi
prvega odstavka 35. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99),

izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča sub-
jekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5401844
Firma: FOX-LINE podjetje za proizvod-

njo, storitve in trgovino d.o.o.
Skrajšana firma: FOX-LINE d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Glavni trg 22-23, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 5.520.787,50 SIT
Ustanovitelji: ORNIK ANTON, Veljka Vlaho-

viča 73, 2000 MARIBOR, vložek:
5.520.787,50 SIT, ne odgovarja, izstop:
20. 10. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor ORNIK ANTON, Ulica Veljka Vlahoviča 73,
2000 MARIBOR, razrešitev: 20. 10. 2000, Za-
stopa brez omejitev.

Sr-44348

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2000/04329 z dne 26. 10.
2000 pod št. vložka 1/06273/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5645506
Firma: PANORAMA-ADRIA-TOURISTIK

podjetje za gostinstvo in turizem, gradbe-
ništvo, kmetijstvo, promet in zveze, storit-
ve, industrijo in trgovino export-import
d.o.o.

Skrajšana firma: P.A.T. d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: ., 2211 PESNICA PRI MARIBORU
Osnovni kapital: 84.202.228,00 SIT
Ustanovitelji: KIRIČ FREDI, Ratanska vas

3/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
25.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 20. 10.
2000; P.A.T. PANORAMA ADRIA TOURISTIK
Hadelsges. m.b.H., Furth 1, Treglwang 8782,
AVSTRIJA, vložek: 84.177.228,00 SIT, ne od-
govarja, izstop: 20. 10. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor KIRIČ FREDI, Ratanska vas 3/a, 3250 RO-
GAŠKA SLATINA, razrešitev: 20. 10. 2000, Za-
stopa družbo brez omejitev.; prokurist HUSKIĆ
FAHRUDIN, ni podatka, NI PODATKA, razreši-
tev: 20. 10. 2000, Zastopa podjetje v notra-
njem in zunanjetrgovinskem prometu, brez
omejitev.

Sr-44349
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04360 z dne 2. 11.
2000 pod št. vložka 1/06275/00 na podlagi
prvega odstavka 35. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99),
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča sub-
jekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5646685
Firma: LESNINA LGM prodajni center

Maribor d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ribiška 10, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: LESNINA LGM trgovsko pod-

jetje za les in gradbeni material p.o., Titova 36,
1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 11. 10. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor VAHEN ANDREJ, Ulica Pohorskega bataljo-
na 5, 2342 RUŠE, razrešitev: 11. 10. 2000,
Zastopa brez omejitev.
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Sr-44350

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2000/04431 z dne 16. 11.
2000 pod št. vložka 4/00020/00 na podlagi
prvega odstavka 35. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99),
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča sub-
jekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5278872
Firma: IDEA trajna delovna skupnost sa-

mostojnih kulturnih delavcev p.o.
Pravno org. oblika: TDS
Sedež: Prešernova 11, 2000 MARIBOR
Ustanovitelji: SEŠLAR-ZALOŽNIK VERA, .,

2000 MARIBOR, ostalo, izstop: 3. 5. 2000;
HUMEK PEHANI MARLENA, ., 2000 MARI-
BOR, ostalo, izstop: 3. 5. 2000; VERNIK PET-
ER, ., 2000 MARIBOR, ostalo, izstop: 3. 5.
2000; JERIČ RADO, ., 2000 MARIBOR, osta-
lo, izstop: 3. 5. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: ostalo
VERNIK PETER, ., 2000 MARIBOR, razreši-
tev: 3. 5. 2000, Zastopa kot vodja delovne
skupnosti z omejitvijo, da sklepa vse pogodbe
po sklepu zbora delavcev skupnosti.

Sr-44351
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04468 z dne 2. 2.
2001 pod št. vložka 1/04302/00 na podlagi
prvega odstavka 35. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99),
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča sub-
jekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5518300
Firma: KO-BRA gradbeno podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: KO-BRA d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pokopališka 8, 2312 OREHOVA

VAS
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVAČEVIČ RANKO, Poko-

pališka 8, 2312 OREHOVA VAS, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 5. 10.
2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor KOVAČEVIČ RANKO, Pokopališka 8, 2312
OREHOVA VAS, razrešitev: 5. 10. 2000, Za-
stopa brez omejitev.; prokurist KOVAČEVIČ
MOMO, ., ., razrešitev: 5. 10. 2000; ostalo
KOVAČEVIČ IGOR, ., ., razrešitev: 5. 10.
2000.

Sr-44410

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/00253 z dne 18. 1.
2001 pod št. vložka 1/02543/00 na podlagi
prvega odstavka 35. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99),
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča sub-
jekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: EXPEDITA prevozniško, špediter-
sko, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.

Skrajšana firma: EXPEDITA d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nasipna 114, 2000 MARIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLOBASA BOGDAN, Pregra-

da vrhi 66, 9250 PREGRADA, vložek:
1.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 12. 12.
2000; KLOBASA LIDIJA, Nasipna 114, 2000
MARIBOR, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 12. 12. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor KLOBASA BOGDAN, Pregrada vrhi 66,
9250 PREGRADA, razrešitev: 12. 12. 2000,
Zastopa brez omejitev.

Sr-44413

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/00562 z dne 13. 2.
2001 pod št. vložka 1/08929/00 na podla-
gi prvega odstavka 35. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Firma: PLAČ podjetje za planiranje, iz-
vedbo in prodajo d.o.o.

Skrajšana firma: PLAČ d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Plač 20, 2201 ZGORNJA KUN-

GOTA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: HRASTNIK KONRAD, Plač

20, 2201 ZGORNJA KUNGOTA, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 1.
2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor HRASTNIK KONRAD, Plač 20, 2201
ZGORNJA KUNGOTA, razrešitev: 9. 1. 2001,
Zastopa brez omejitev.

Sr-44454
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00847 z dne 27. 3.
2001 pod št. vložka 1/06092/00 na podlagi
prvega odstavka 35. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99),
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča sub-
jekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5669332
Firma: MIKOD podjetje za posredovanje

v blagovnem prometu d.o.o.
Skrajšana firma: MIKOD d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova ulica 19, 2319 POLJČANE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KODRIČ MILAN, Nova ulica

19, 2319 POLJČANE, vložek: 8.000,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 3. 10. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor KODRIČ MILAN, Nova ulica 19, 2319 PO-
LJČANE, razrešitev: 3. 10. 2000, Zastopa brez
omejitev.

Sr-45164
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/01673 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/00589/00 na podlagi
prvega odstavka 35. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99),

izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča sub-
jekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5071526
Firma: MODA konfekcija in trgovina

d.o.o.
Skrajšana firma: MODA d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Meljska cesta 56, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 2.022.153,00 SIT
Ustanovitelji: HOLC MARJAN, Ferkova 18,

2000 MARIBOR, vložek: 2.022.153,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 4. 4. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor HOLC MARJAN, Ferkova 18, 2000 MARI-
BOR, razrešitev: 4. 4. 2001, Zastopa brez
omejitev.

NOVA GORICA

Sr-44452
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s

sklepom Srg št. 2001/00830 z dne 31. 5.
2001 pod št. vložka 1/00336/00 na podlagi
prvega odstavka 35. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99),
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča sub-
jekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5293910
Firma: GUMSHOP Trgovina z gumenote-

hničnimi izdelki, Dijaška 12, Tolmin p.o.
Skrajšana firma: GUMSHOP p.o.
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Dijaška 12, 5220 TOLMIN
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KERIN BOJAN, PRAPETNO

12, 5220 TOLMIN, vložek: 2.000,00 SIT,
ostalo, izstop: 31. 5. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KERIN BOJAN, PRAPETNO 12, 5220
TOLMIN, razrešitev: 31. 5. 2001, Zastopa brez
omejitev.
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