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KRŠKO

Sr-56770
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00013 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/00321/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5291518
Firma: TOMIX podjetje za gostinstvo,

turizem, proizvodnjo in posredovanje v
blagovnem prometu Koprivnica, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Veliki dol 45, 8282 KOPRIV-
NICA

Osnovni kapital: 30.856.000,00 SIT
Ustanovitelji: TOPLIŠEK MARIJA, Veliki

dol 45, 8282 KOPRIVNICA, vložek:
15.428.000,02 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 12. 1994; PODGORŠEK BERNARDA,
Ravne 129, 3325 ŠOŠTANJ, vložek:
5.142.666,66 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 12. 1994; TOPLIŠEK MITJA, Ravne 129,
3325 ŠOŠTANJ, vložek: 5.142.666,66 SIT,
ne odgovarja, vstop: 2. 12. 1994; TOPLI-
ŠEK SANJA, Ravne 129, 3325 ŠOŠTANJ,
vložek: 5.142.666,66 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 2. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56771
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00014 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/00379/00 vpisalo v

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

Matična številka: 5328683
Firma: MALUS - OČE IN SIN prevozi,

turizem, gostinstvo Bizeljsko d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Orešje 60, 8259 BIZELJSKO
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: MALUS IVAN, Orešje 60,

8259 BIZELJSKO, vložek: 1.000 SIT, odg.
s svojim premož., vstop: 15. 9. 1993; MA-
LUS JANEZ, Orešje 60, 8259 BIZELJSKO,
vložek: 500 SIT, odg. s svojim premož.,
vstop: 30. 1. 1995; MALUS MARIJA, Ore-
šje 60, 8259 BIZELJSKO, vložek: 500 SIT,
odg. s svojim premož., vstop: 30. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56772
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00015 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/00454/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5316022
Firma: AUTOTOP & RACING podjetje

za avto moto tehniko, trgovina, zastop-
stvo, šport in marketing Sevnica d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glavni trg 41, 8290 SEVNICA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: REZEC JANKO, Cankarje-

va 2, 8290 SEVNICA, vložek: 1.502.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56774
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00016 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/00482/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5311527
Firma: GORSAD podjetje za kmetijsko

proizvodnjo in trgovino na debelo in dro-
bno Arnovo selo 52 d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Arnovo selo 52, 8253 ARTIČE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JELČIČ MARTIN, Okljuko-

va gora 1, 8253 ARTIČE, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1989;
BOGOVIČ JOŽE, Arnovo selo 52, 8253
ARTIČE, vložek: 750.000 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 23. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56775
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00017 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/00511/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5325951
Firma: GTK KONČINA & PARTNER gra-

verstvo in trgovina Krško d.n.o., CKŽ 73,
Krško

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: CKŽ 73, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KONČINA VIKTOR, Dalma-

tinova 5, 8270 KRŠKO, vložek: 1.500 SIT,

Sodni register

Sklepi o izbrisu po
33. členu ZFPPod
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odg. s svojim premož., vstop: 5. 12. 1989;
KONČINA MAJDA, Dalmatinova 5, 8270
KRŠKO, vložek: 500 SIT, odg. s svojim
premož., vstop: 5. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56776
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00018 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/00521/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5325927
Firma: DARJA trgovina, izvoz-uvoz,

proizvodnja, inženiring Krško d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Brege 28, 8273 LESKOVEC

PRI KRŠKEM
Osnovni kapital: 15.777.000,10 SIT
Ustanovitelji: DOBROVNIK IGOR, Pre-

šernova 6, 8281 SENOVO, vložek:
15.777.000,10 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.

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

Sr-56777
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00019 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/00522/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5325960
Firma: INTERAVTO proizvodno in tr-

govsko podjetje d.o.o. Senovo
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cankarjeva 81, 8281 SE-

NOVO
Osnovni kapital: 1.662.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOŽIČ ANTONIJA, Cankar-

jeva 81, 8281 SENOVO, vložek: 831.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989;
BOŽIČ RUDOLF, Cankarjeva 81, 8281 SE-

NOVO, vložek: 831.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 26. 12. 1989.

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

Sr-56778
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00020 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/00583/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5323177
Firma: DARJA trgovsko podjetje na

drobno Krško d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Brege 28, 8273 LESKOVEC

PRI KRŠKEM
Osnovni kapital: 2.170.000,10 SIT
Ustanovitelji: DOBROVNIK IGOR, Pre-

šernova 6, 8281 SENOVO, vložek:
2.170.000,10 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56779
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00021 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/00847/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5356466
Firma: JAKA kmetijstvo, sadjarstvo in

živinoreja d.o.o. Cerklje ob Krki
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dobrava pri Kostanjevici 9,

8311 KOSTANJEVICA NA KRKI
Osnovni kapital: 2.811.553,21 SIT
Ustanovitelji: ABRAM JANEZ, Dobrava

pri Kostanjevici 9, 8311 KOSTANJEVICA
NA KRKI, vložek: 2.801.553,21 SIT, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; KOMATAR
ALFONZ, Cerklje ob Krki 29, 8263 CER-
KLJE OB KRKI, vložek: 10.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56781
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00022 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/00883/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5359112
Firma: METAL trgovsko in proizvodno

podjetje Leskovec pri Krškem d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Grebenčeva 56/a, 8273 LE-

SKOVEC PRI KRŠKEM
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: VAHČIČ STANISLAV, Men-

cingerjeva 20, 8270 KRŠKO, vložek:
1.502.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56783
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00023 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/00904/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5361389
Firma: KOKOS trgovina d.o.o. Brežice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta prvih borcev 46, 8250

BREŽICE
Osnovni kapital: 1.512.440,00 SIT
Ustanovitelji: DOMINKO STOJAN, Ce-

sta prvih borcev 46, 8250 BREŽICE, vlo-
žek: 756.220 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 4. 1990; DOMINKO JELKA, Cesta prvih
borcev 46, 8250 BREŽICE, vložek:
756.220 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
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na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56785
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00024 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/00929/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5365376
Firma: SKARABEJ podjetje za raču-

nalniški inženiring, softwarsko podporo
in svetovanje d.o.o. Sevnica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bohorska 20, 8290 SEVNICA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: HAJTNIK TATJANA, Bohor-

ska 20, 8290 SEVNICA, vložek: 751.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 3. 1990; HAJ-
TNIK SAMO, Bohorska 20, 8290 SEVNI-
CA, vložek: 751.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 29. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56787
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00025 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/01005/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5371066
Firma: NAI trgovsko izvozno-uvozno

podjetje, Jesenice na Dolenjskem, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jesenice na Dol. 37, 8261 JE-

SENICE NA DOLENJSKEM
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SRPČIČ DUŠAN, Jesenice

na Dol. 37, 8261 JESENICE NA DOLENJ-
SKEM, vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 16. 5. 1990; TKALEC KREŠIMIR,
Ulica M. Bogoviča 16, SAMOBOR, vložek:
750.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56789
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00026 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/01101/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5586232
Firma: DEVAH gostinstvo in trgovina

Krška vas d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Krška vas 12, 8262 KRŠKA

VAS
Osnovni kapital: 1.805.442,00 SIT
Ustanovitelji: RAVNIKAR ANA, Krška vas

12, 8262 KRŠKA VAS, vložek: 1.805.442
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56792
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00027 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/01194/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5404118
Firma: IMEX UNIVERSAL & CO trgov-

sko, gostinsko in storitveno podjetje
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trebež 20, 8253 ARTIČE
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: LEPEJ IGOR, Trg izgnan-

cev 8, 8250 BREŽICE, vložek: 1.502.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 8. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:

Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56795
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00028 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/01213/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5405068
Firma: DOLNIČAR gradbeništvo in tr-

govina Boštanj d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dolenji Boštanj 66, 8294

BOŠTANJ
Osnovni kapital: 1.565.100,00 SIT
Ustanovitelji: DOLNIČAR MARINKA, Do-

lenji Boštanj 66, 8294 BOŠTANJ, vložek:
686.500 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 7.
1990; DOLNIČAR ANTON, Dolenji Boštanj
66, 8294 BOŠTANJ, vložek: 778.600 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56798
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00029 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/01228/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5412340
Firma: PIKN trgovina, proizvodnja,

servis, d.o.o. Senovo
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kvedrova 16, 8281 SENOVO
Osnovni kapital: 1.652.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAŠKOVČ ANTON, Kve-

drova 16, 8281 SENOVO, vložek:
1.652.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 7.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
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družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56801
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00030 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/01259/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5815061
Firma: TPS trgovina, proizvodnja, sto-

ritve in ekološki inženiring d.o.o. Breži-
ce

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Finžgarjeva 1, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SRPČIČ DARKO, Ilije Gre-

goriča 4, 8250 BREŽICE, vložek: 15.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 9. 1990; JA-
KOLIĆ DRAGUTIN, Finžgarjeva 1, 8250
BREŽICE, vložek: 675.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 19. 1. 1994; VOLOVEC FER-
DINAND, Pod lipami 37, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 300.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 19. 1. 1994; ŠPANOVIĆ MILLI, Blato
5, BOL, R HRVATSKA, vložek: 495.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 1. 1994; IL-
LE BORIS, Osiječka 26, VARAŽDIN, R HR-
VATSKA, vložek: 15.000 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 19. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56804
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00031 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/01286/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5403618
Firma: MIMSI trgovina na debelo in

drobno Sevnica d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Naselje h. Maroka 5, 8290

SEVNICA
Osnovni kapital: 1.519.760,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTERN MIRAN, Naselje h.

Maroka 5, 8290 SEVNICA, vložek:
1.519.760 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-

kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56807
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00032 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/01287/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5412242
Firma: PTK proizvodnja, trgovina in

kmetijstvo Dobova d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gaberje 42, 8257 DOBOVA
Osnovni kapital: 9.032.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETERKOČ FRANC, Ga-

berje 23, 8257 DOBOVA, vložek:
9.032.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56810
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00033 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/01288/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5416086
Firma: FETRA transport in trgovina

Dobova d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gaberje 22 a, 8257 DOBOVA
Osnovni kapital: 6.842.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETERKOČ FELIKS, Ga-

berje 22 a, 8257 DOBOVA, vložek:
6.842.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku

30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56814
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00034 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/01298/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5423082
Firma: SOLARIS podjetje za napelja-

vo centralnih kurjav Krško, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dalmatinova 5, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 1.507.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAZBINŠEK IVANA, Dalma-

tinova 5, 8270 KRŠKO, vložek: 753.500
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 8. 1990; JAZ-
BINŠEK MARTIN, Dalmatinova 5, 8270 KR-
ŠKO, vložek: 753.500 SIT, ne odgovarja,
vstop: 19. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56818
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00035 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/01366/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5434076
Firma: SELEKTA marketing, consul-

ting, engineering Krško d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta krških žrtev 23, 8270

KRŠKO
Osnovni kapital: 1.662.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRALJIČ ŽELJKO, Pod go-

ro 4/c, 8270 KRŠKO, vložek: 1.662.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske 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 bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56821
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00036 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/01377/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5424879
Firma: BETRO storitve in trgovina,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Čopova 1, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 1.520.051,00 SIT
Ustanovitelji: GLAS IVANČICA, Čopova

1, 8250 BREŽICE, vložek: 1.520.051 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56825
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00037 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/01434/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5441471
Firma: AVTOMARKET trgovsko podje-

tje Podbočje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pristava 15, 8312 PODBOČJE
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOŽAR MARIJA, Pristava

l5, 8312 PODBOČJE, vložek: 751.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 11. 1990;
KOŽAR FRANC, Pristava 15, 8312 POD-
BOČJE, vložek: 751.000 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 12. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56828
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00038 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/01437/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5440203
Firma: NADA trgovina in proizvodnja

Boštanj d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dolenji Boštanj 56, 8294

BOŠTANJ
Osnovni kapital: 3.626.723,50 SIT
Ustanovitelji: PLEČKO NADA, Dolenji

Boštanj 56 a, 8294 BOŠTANJ, vložek:
1.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 10.
1990; KIRAR TEREZIJA, Dolenji Boštanj 56
a, 8294 BOŠTANJ, vložek: 3.625.723,50
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 10. 1990.

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

Sr-56832
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00039 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/01536/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5453496
Firma: KIRKA proizvodnja in prodaja

oblačil d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Čolnarska pot 40, 8250 BRE-

ŽICE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GJUREKOVIĆ BRANIMIR,

Palmotičeva 32, ZAGREB - HRVAŠKA, vlo-
žek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56835
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00040 z dne 14. 1.

2002 pod št. vložka 1/01538/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5453500
Firma: UNIPRO podjetje za trgovino

in svetovanje Ribnica d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ribnica 20 a, 8261 JESENI-

CE NA DOLENJSKEM
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BELOVUKOVIĆ ZORICA,

Ribnica 20 a, 8261 JESENICE NA DO-
LENJSKEM, vložek: 1.500.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 26. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56838
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00041 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/01547/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5453518
Firma: SM trgovsko podjetje Nova vas

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova vas b.b., 8261 JESENI-

CE NA DOLENJSKEM
Osnovni kapital: 1.968.000,00 SIT
Ustanovitelji: VIRANT STANISLAV, Pod

goro 4 a, 8270 KRŠKO, vložek: 1.968.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 1. 1991.

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

Sr-56842
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00042 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/01617/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5478626
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Firma: SELEKTS elektromehanika,
proizvodnja in trgovina d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta bratov Cerjakov 11,
8250 BREŽICE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OGOREVC MARJAN, Kr-

vavška cesta 4, 4207 CERKLJE NA GO-
RENJSKEM, vložek: 1.500.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 11. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56846
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00043 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/01621/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5469163
Firma: DELTA FORUM podjetje za po-

laganje talnih in stenskih oblog d.o.o.
Krško

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rostoharjeva 48, 8270 KR-
ŠKO

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARINIČ DARKO, Rosto-

harjeva 48, 8270 KRŠKO, vložek:
1.502.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 1.
1991.

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

Sr-56850
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00044 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/01680/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5482828
Firma: SANTOS TOURS podjetje za tu-

rizem in posredništvo d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Veljka Vlahoviča 8, 8250 BRE-
ŽICE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VELKAVRH MIRAN, Veljka

Vlahoviča 8, 8250 BREŽICE, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56854
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00045 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/01759/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5494125
Firma: IKS PLUS proizvodnja in trgo-

vina d.o.o. Sevnica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Orehovo 43, 8290 SEVNICA
Osnovni kapital: 14.000,00 SIT
Ustanovitelji: RADIŠEK PAVLE, Orehovo

43, 8290 SEVNICA, vložek: 2.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 3. 1991; KOSTA-
NJŠEK MIROSLAV, Titova 114, 8281 SE-
NOVO, vložek: 2.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 3. 1991; PERC JOŽE, Titova
77, 8281 SENOVO, vložek: 2.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 3. 1991; KROŠELJ
ANDREJ, Naselje heroja Maroka 5, 8290
SEVNICA, vložek: 2.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 3. 1991; PLATINOVŠEK NE-
VENKA, Naselje heroja Maroka 27, 8290
SEVNICA, vložek: 2.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 3. 1991; PLATINOVŠEK KARL,
Naselje heroja Maroka 27, 8290 SEVNICA,
vložek: 2.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 3. 1991; ČEŠNJEVAR STANE, Šercer-
jeva 14, 8281 SENOVO, vložek: 2.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1991.

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

Sr-56858
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00046 z dne 14. 1.

2002 pod št. vložka 1/01819/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5501288
Firma: DAK Trgovsko podjetje d.o.o.

Senovo
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica senovskih borcev NOB

1, 8281 SENOVO
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: ABRAM ZVONE, Ul. senov-

skih borcev 1, 8281 SENOVO, vložek:
1.508.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 5.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56861
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00047 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/01924/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5532221
Firma: ROSE trgovina Sevnica d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dalmatinova 3, 8290 SEVNI-

CA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOLOB DAMJAN, Dalma-

tinova 3, 8290 SEVNICA, vložek:
1.508.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 9.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56864
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00048 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/01962/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:
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Matična številka: 5536847
Firma: MTS COMMERCE poslovne

storitve in trgovina Krško d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Strma pot 17 A, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 1.831.882,00 SIT
Ustanovitelji: MAVSAR MARJANA, Str-

ma pot 17 A, 8270 KRŠKO, vložek:
915.941 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 10.
1991; MAVSAR SLAVKO, Stma pot 17 a,
8270 KRŠKO, vložek: 915.941 SIT, ne od-
govarja, vstop: 4. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56868
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00049 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02063/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5558301
Firma: SIVIS podjetje za svetovanje,

izobraževanje, informiranje in projekti-
ranje v kmetijstvu Dobova d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cvetna ulica 8, 8257 DOBO-
VA

Osnovni kapital: 4.791.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOTAR FRANC, Pod vrta-

čo 18, 8290 SEVNICA, vložek: 4.791.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1991.

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

Sr-56871
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00050 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02088/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5744903
Firma: HOVIČ IN DRUGI notranja in

zunanja trgovina d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod obzidjem 4, 8250 BREŽI-
CE

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: HOVIČ DAMIR, Pod obzi-

djem 4, 8250 BREŽICE, vložek: 1.000 SIT,
odg. s svojim premož., vstop: 12. 12.
1991; BOSANČIČ MARGITA, Pod Obzi-
djem 4, 8250 BREŽICE, vložek: 7.000 SIT,
odg. s svojim premož., vstop: 26. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56874
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00051 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02097/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5580706
Firma: FLORIS podjetje za notranjo in

zunanjo trgovino d.o.o. Jesenice na Do-
lenjskem

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obrežje 6, 8261 JESENICE
NA DOLENJSKEM

Osnovni kapital: 1.628.000,00 SIT
Ustanovitelji: JURATOVEC ZDENKA, Pri-

lipe 4 a, 8250 BREŽICE, vložek:
1.628.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56876
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00052 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02100/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5565723
Firma: H.I.P. podjetje za proizvodnjo,

trgovino in turizem d.o.o. Brežice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Bohoričeva 18, 8250 BRE-
ŽICE

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: STOCCA SERGIJ, Via An-

nibale Testa 2/9, PADOVA - ITALIJA, vlo-
žek: 1.055.600 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 2. 1997; SUŠA MIROSLAV, Bohoriče-
va 18, 8250 BREŽICE, vložek: 301.600
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1997; ČA-
BRAJA SLAVKO, Masarykova 10, ZAGREB
- HRVAŠKA, vložek: 150.800 SIT, ne od-
govarja, vstop: 26. 2. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56878
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00053 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/01633/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5464048
Firma: JUTIR prevozništvo in špedici-

ja Sevnica d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Naselje heroja Maroka 23,

8290 SEVNICA
Osnovni kapital: 1.675.000,00 SIT
Ustanovitelji: TIRŠEK JUGOSLAV, Nase-

lje heroja Maroka 23, 8290 SEVNICA, vlo-
žek: 1.675.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56880
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00054 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/01884/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5519829
Firma: NAKANI export-import, trgovi-

na na veliko in malo d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kocbekova 40, 8250 BRE-
ŽICE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: NAKANI SANDI, C. bratov

Milavcev 39, 8250 BREŽICE, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 9.
1991.

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

Sr-56883
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00055 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02167/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5682908
Firma: KPTG kmetijska proizvodnja,

trgovina in gostinstvo d.o.o. Cerklje ob
Krki

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hrastje 10, 8263 CERKLJE
OB KRKI

Osnovni kapital: 2.122.500,00 SIT
Ustanovitelji: ARH JOŽE, Hrastje 10,

8263 CERKLJE OB KRKI, vložek:
2.122.500 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56885
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00056 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02220/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5585848
Firma: ELECTRA mednarodno trgov-

sko podjetje d.o.o. Krško
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: CKŽ 45, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT

Ustanovitelji: PRAŠNIČKI ROMAN JU-
RIJ, Trdinova 8, 8270 KRŠKO, vložek:
1.508.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56887
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00057 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02227/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5635748
Firma: BIOTEAM - MOŽIC kmetijstvo

in trgovina Boštanj k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Zgornji Boštanj 39, 8294

BOŠTANJ
Osnovni kapital: 16.000,00 SIT
Ustanovitelji: MOŽIC MARIJA, Kvedrova

9 a, 8290 SEVNICA, vložek: 8.000 SIT,
odg. s svojim premož., vstop: 18. 2. 1992;
MOŽIC TANJA, Kvedrova cesta 9 a, 8290
SEVNICA, vložek: 4.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 12. 5. 1994; MOŽIC - ŽIČKAR BO-
RIS, Pot na Zajčjo goro 27, 8290 SEVNI-
CA, vložek: 4.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56889
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00058 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02250/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5610052
Firma: MAGROS-COMMERCE trgov-

sko podjetje na debelo in drobno d.o.o.
Brezje 6, Leskovec pri Krškem

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Brezje 6, 8273 LESKOVEC PRI
KRŠKEM

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT

Ustanovitelji: MLAKAR JOŽEF, Brezje 6,
8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM, vložek:
1.508.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56891
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00059 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02285/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5595398
Firma: MINACO trgovsko podjetje No-

va vas d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova vas 58, 8261 JESENICE

NA DOLENJSKEM
Osnovni kapital: 1.692.000,00 SIT
Ustanovitelji: MILETIĆ NADA, Dalmatin-

ska 5, BREGANA - HRVAŠKA, vložek:
846.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 2.
1992; MILETIĆ ANTON, Dalmatinska 5,
BREGANA - HRVAŠKA, vložek: 846.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 3. 1993.

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

Sr-56893
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00060 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02332/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5677165
Firma: MOTOHIT avtoservis in trgovi-

na d.o.o. Krško
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tovarniška 7, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 1.527.950,00 SIT
Ustanovitelji: BABIČ EVALD, Gubčeva

ulica 7, 8270 KRŠKO, vložek: 1.527.950
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.
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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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56895
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00061 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02352/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5639468
Firma: SOBOSLIK gradbeništvo in tr-

govina d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Spodnji Stari grad 49, 8270

KRŠKO
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZORKO BORIS, Spodnji

Stari grad 49, 8270 KRŠKO, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56896
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00062 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02363/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5639255
Firma: MOTOTRANS proizvodnja, tr-

govina in storitve d.o.o. Boštanj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dol. Boštanj 54 d, 8294 BOŠ-

TANJ
Osnovni kapital: 2.999.379,00 SIT
Ustanovitelji: ŽAJBER MAGDALENA,

Šmarska 13, 8290 SEVNICA, vložek:
999.793 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 3.
1992; ŽAJBER VLADIMIR, Šmarska 13,
8290 SEVNICA, vložek: 999.793 SIT, ne
odgovarja, vstop: 9. 3. 1992; ŽAJBER ŽE-
LJKO, Šmarska 13, 8290 SEVNICA, vlo-
žek: 999.793 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56897
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00063 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02393/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5596181
Firma: DIA proizvodnja, trgovina, iz-

voz in uvoz Koprivnica d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koprivnica 1, 8282 KOPRIV-

NICA
Osnovni kapital: 2.645.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOŽAR ZDRAVKO, Prešer-

nova 6, 8281 SENOVO, vložek: 1.322.500
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 4. 1992; KO-
ŽAR DOBROVNIK DARJA, Prešernova 6,
8281 SENOVO, vložek: 1.322.500 SIT, ne
odgovarja, vstop: 5. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56898
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00064 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02402/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5660106
Firma: EDEN podjetje za računalniš-

tvo, inženiring, servis, trgovino in raču-
novodske storitve d.o.o. Brežice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obrtna ul. 24, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 1.517.500,00 SIT
Ustanovitelji: DEDUŠ RENATA, Maistro-

va 6, 8250 BREŽICE, vložek: 1.517.500
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče

na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56899
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00065 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02434/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5612802
Firma: DVOR trgovina in storitve d.o.o.

Brestanica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lovska cesta 2, 8280 BRE-

STANICA
Osnovni kapital: 1.532.000,00 SIT
Ustanovitelji: DVORŠAK IVAN, Lovska

cesta 2, 8280 BRESTANICA, vložek:
766.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992; DVORŠAK SILVANA, Lovska cesta
2, 8280 BRESTANICA, vložek: 766.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56900
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00066 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02490/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5624380
Firma: MARK trgovsko in storitveno

podjetje Krško, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Grunova 8, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 1.559.340,00 SIT
Ustanovitelji: TOMAŽIN MAJDA, Gruno-

va 8, 8270 KRŠKO, vložek: 1.112.630 SIT,
ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992; TOMAŽIN
DUŠAN, Grunova 8, 8270 KRŠKO, vložek:
299.790 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 8.
1992; TOMAŽIN LILIJANA, Grunova 8,
8270 KRŠKO, vložek: 146.920 SIT, ne od-
govarja, vstop: 15. 5. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56901
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00067 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02522/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5619190
Firma: SINAKO - podjetje za proizvod-

njo, trgovino, gostinstvo, zastopanje, po-
sredovanje ter storitve d.o.o. Krško

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Ilije Gregoriča 16, 8270
KRŠKO

Osnovni kapital: 1.534.000,00 SIT
Ustanovitelji: POTOČNIK NADA, Ul. Ilije

Gregoriča 16, 8270 KRŠKO, vložek:
785.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992; POTOČNIK SILVO, Ul. Ilije Gregori-
ča 16, 8270 KRŠKO, vložek: 749.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56902
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00068 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02524/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5624827
Firma: AGROGRADBENIK gradnja,

projektiranje, inženiring, trgovina, uvoz
- izvoz Globoko d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Globoko 50 a, 8254 GLO-
BOKO

Osnovni kapital: 2.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRANJČIČ NATAŠA, Glo-

boko 50 a, 8254 GLOBOKO, vložek:
2.000.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56903
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00069 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02558/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5637082
Firma: AST-INTERNATIONAL Advan-

ced Systems Tehnologies International
d.o.o. Krško

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta 4. julija 59, 8270 KR-
ŠKO

Osnovni kapital: 1.735.300,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK MARJANA, Kre-

men 48, 8270 KRŠKO, vložek: 1.735.300
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 11. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56904
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00070 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02577/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5664900
Firma: KALA - VAHČIČ & PARTNER tr-

govsko podjetje Krško d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Mencingerjeva 20, 8270 KR-

ŠKO
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: VAHČIČ ADAM, Mencin-

gerjeva 20, 8270 KRŠKO, vložek: 4.000
SIT, odg. s svojim premož., vstop: 1. 4.
1992; VAHČIČ MANICA, Mencingerjeva
20, 8270 KRŠKO, vložek: 4.000 SIT, odg.
s svojim premož., vstop: 15. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče

na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56905
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00071 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02608/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5843448
Firma: RONEL trgovina in proizvod-

nja, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gabrje 25a, 8257 DOBOVA
Osnovni kapital: 1.539.000,00 SIT
Ustanovitelji: CIRJAK IVAN, Gaberje

25a, 8257 DOBOVA, vložek: 1.539.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56906
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00072 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02650/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5695511
Firma: JANUS trgovsko podjetje d.o.o.

Kostanjevica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Male Vodenice 13, 8311 KO-

STANJEVICA NA KRKI
Osnovni kapital: 1.619.361,60 SIT
Ustanovitelji: JENŠKOVEC VALENTIN,

Male Vodenice 13, 8311 KOSTANJEVICA
NA KRKI, vložek: 1.619.361,60 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
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Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56907
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00073 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02668/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5661226
Firma: AGROFLEX kmetijska proiz-

vodnja in trgovina d.o.o. Mali kamen
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mali kamen 31/b, 8281 SE-

NOVO
Osnovni kapital: 1.529.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOGOVIČ MIRAN, Mali ka-

men 31/b, 8281 SENOVO, vložek:
764.500 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992; BOGOVIČ MILENA, Mali kamen
31/b, 8281 SENOVO, vložek: 764.500
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56908
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00074 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02671/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5664276
Firma: PLAN trgovina, storitve in pro-

izvodnja d.o.o. Rovišče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rovišče 61, 8293 STUDENEC
Osnovni kapital: 3.324.039,20 SIT
Ustanovitelji: MRGOLE ALBERT, Prvo-

majska 28, 8290 SEVNICA, vložek:
3.324.039,20 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko

družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56909
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00075 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02706/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5685621
Firma: ADUT Podjetje za prodajo in

predelavo živil Senovo d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dobrava 56, 8281 SENOVO
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: JELER CVETKO, Cankar-

jeva 73, 8281 SENOVO, vložek:
1.508.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56910
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00076 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02734/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5838452
Firma: ČAR MLADIH podjetje za go-

stinstvo, storitve, trgovino d.o.o. Bresta-
nica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg 10, 8280 BRESTANICA
Osnovni kapital: 1.648.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK PETRA, Rudarska

cesta 2 a, 8281 SENOVO, vložek:
1.648.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu

RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56911
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00077 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02736/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5680611
Firma: EUROLES proizvodnja in trgo-

vina Sevnica d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Naselje heroja Maroka 17,

8290 SEVNICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUJČIĆ DUŠAN, Veliko Ko-

renovo 95, BJELOVAR - HRVATSKA, vlo-
žek: 750.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 4. 1992; VUJČIĆ GORAN, Veliko Ko-
renovo 95, BJELOVAR - HRVAŠKA, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 12.
1992.

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

Sr-56912
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00078 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02787/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5720150
Firma: MAJK za proizvodnjo, storitve

in trgovino d.o.o. Leskovec pri Krškem
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Brege 20, 8273 LESKOVEC

PRI KRŠKEM
Osnovni kapital: 2.956.480,00 SIT
Ustanovitelji: ANDREJAŠ MERI, Brege

20, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM, vlo-
žek: 1.478.240 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 12. 1992; ANDREJAŠ MARJAN, Brege
20, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM, vlo-
žek: 1.478.240 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
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ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56913
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00079 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02789/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5692911
Firma: TAJ turistično posredovanje Ar-

tiče d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Arnovo selo 47, 8253 ARTIČE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOGOVIČ MIRAN, Arnovo

selo 47, 8253 ARTIČE, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56914
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00080 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02841/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5709105
Firma: DAND trgovina in storitve d.o.o.

Krško
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rostoharjeva 46, 8270 KR-

ŠKO
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARTINC ANITA, Rosto-

harjeva 46, 8270 KRŠKO, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 1.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56915
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00081 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02859/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5720478
Firma: BURJA trgovsko-špeditersko

podjetje d.o.o. Jesenice na Dolenjskem
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jesenice 1, 8261 JESENICE

NA DOLENJSKEM
Osnovni kapital: 1.500.500,00 SIT
Ustanovitelji: BURJA DUŠAN, Jesenice

1, 8261 JESENICE NA DOLENJSKEM, vlo-
žek: 33.500 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 6. 1992; BURJA NEVENKA, Jesenice
1, 8261 JESENICE NA DOLENJSKEM, vlo-
žek: 33.500 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 6. 1992; BURJA ALEŠ, Jesenice 1,
8261 JESENICE NA DOLENJSKEM, vlo-
žek: 33.500 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 6. 1992; KOVINOCROM D.O.O. JE-
SENICE NA DOLENJSKEM, Jesenice 1,
8261 JESENICE NA DOLENJSKEM, vlo-
žek: 1.400.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56916
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00082 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02865/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5709164
Firma: FERENČAK trgovina, proizvod-

nja in turizem Brežice d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cerjakova 26, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 2.050.320,00 SIT
Ustanovitelji: FERENČAK JOŽE, Cerja-

kova 26, 8250 BREŽICE, vložek:
2.050.320 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika

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

Sr-56917
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00083 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02890/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5714273
Firma: HEVREKA posredništvo in tr-

govina, Arnovo selo, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Arnovo selo 11, 8253 ARTIČE
Osnovni kapital: 1.504.200,00 SIT
Ustanovitelji: ZORKO FRANC, Arnovo

selo 11, 8253 ARTIČE, vložek: 1.504.200
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56918
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00084 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02912/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5709199
Firma: PTK proizvodnja, trgovina, kro-

jaštvo d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Podgorje 79/c, 8255 PIŠECE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOLMAN ZLATKA, Podgor-

je 79/c, 8255 PIŠECE, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 2. 1993;
KOLMAN MARJAN, Podgorje 79/c, 8255
PIŠECE, vložek: 750.000 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 7. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.
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Sr-56919
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00085 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/00430/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5308569
Firma: SUMA kovinsko predelovalna

dejavnost d.o.o. Krško Grunova 9
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Grunova 9, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOŠIR DUŠAN, Grunova

9, 8270 KRŠKO, vložek: 1.502.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 1. 1990.

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

Sr-56920
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00086 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02943/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5740894
Firma: NASTJA trgovina in gostinstvo

Krška vas d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Krška vas 33c, 8262 KRŠKA

VAS
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SMREKAR FRIDERIK, Kr-

ška vas 33c, 8262 KRŠKA VAS, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56921
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00087 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02954/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5868793
Firma: SIM prevozi in trgovina d.o.o.

Loče-Dobova
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Loče 32, 8257 DOBOVA
Osnovni kapital: 1.834.000,00 SIT
Ustanovitelji: SODIČ IVAN, Loče 32,

8257 DOBOVA, vložek: 917.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 1. 1993; SODIČ LO-
VRENC, Ponikve 22, 8261 JESENICE NA
DOLENJSKEM, vložek: 917.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 11. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56922
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00088 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02987/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5739128
Firma: KONET finančni inženiring

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Raka 33, 8274 RAKA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BREZOVŠEK ALOJZ, Tito-

va cesta 14, 8281 SENOVO, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56923
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00089 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/03011/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5757916
Firma: FORMA TRADE mednarodna tr-

govina d.o.o. Brežice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Brezina 19/a, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RACMAN MARIJA, Brezina

19/a, 8250 BREŽICE, vložek: 1.500.000
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56924
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00090 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/02482/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5613515
Firma: HAS proizvodnja in trgovina

d.o.o. Podbočje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Podbočje 36, 8312 PODBO-

ČJE
Osnovni kapital: 1.544.590,00 SIT
Ustanovitelji: HRIBAR STANISLAVA,

Podbočje 36, 8312 PODBOČJE, vložek:
772.295 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 3.
1992; HRIBAR ALOJZ, Podbočje 36, 8312
PODBOČJE, vložek: 772.295 SIT, ne od-
govarja, vstop: 20. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56925
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00091 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/03019/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5734886
Firma: BOLERO trgovina in storitve

d.o.o. Brežice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kregarjeva 5, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERKO GORDANA, Kre-

garjeva 5, 8250 BREŽICE, vložek:
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1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1993.

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

Sr-56926
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00092 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/03060/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5461537
Firma: GALMAX proizvodnja, storitve,

trgovina, export-import d.o.o. Jesenice
na Dolenjskem

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jesenice na Dolenjskem 11
a, 8261 JESENICE NA DOLENJSKEM

Osnovni kapital: 1.503.968,90 SIT
Ustanovitelji: LASTRIĆ VITOMIR, He-

gedušićeva 18, ZAGREB, R HRVAŠKA, vlo-
žek: 1.453.968,90 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 15. 12. 1992; PETRIĆ NIKICA, SV.
Nedeljska 6, SAMOBOR, R HRVAŠKA, vlo-
žek: 10.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 3. 1995; LASTRIĆ SRDJAN, He-
gedušićeva 18, ZAGREB, R HRVAŠKA, vlo-
žek: 10.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 3. 1995; LASTRIĆ IVA, Hegedušićeva
18, ZAGREB, R HRVAŠKA, vložek: 10.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1995; LAS-
TRIĆ AMIRA, Hegedušićeva 18, ZAGREB,
R HRVAŠKA, vložek: 10.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 30. 3. 1995; RAŽOV JASEN-
KA, Hegedušićeva 18, ZAGREB, R HRVA-
ŠKA, vložek: 10.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56927
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00093 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/03077/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5757363
Firma: GOP gradbeno podjetje Krško

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ardro pod V. Trnom 17, 8270

KRŠKO
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: POVHE MILAN, Ardro pod

V. Trnom 17, 8270 KRŠKO, vložek:
1.600.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56928
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00094 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/03083/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5746744
Firma: DELI proizvodno, trgovsko in

storitveno podjetje d.o.o. Sevnica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dolenji Boštanj 55 c, 8294

BOŠTANJ
Osnovni kapital: 3.162.000,00 SIT
Ustanovitelji: DENIĆ LIDIJA, Naselje he-

roja Maroka 17, 8290 SEVNICA, vložek:
51.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 3.
1993; DENIĆ ARANDJEO, Naselje heroja
Maroka 17, 8290 SEVNICA, vložek:
3.111.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 3.
1993.

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

Sr-56929
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00095 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/03086/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5739861

Firma: SOTLA proizvodno-trgovsko
podjetje Brežice d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Marof 31, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 1.526.000,00 SIT
Ustanovitelji: POLJOPRIVREDNA ZA-

DRUGA SUTLA P.O., Zagrebačka 61, ŠEN-
KOVEC - R HRVAŠKA, vložek: 1.526.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56930
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00096 z dne 14. 1.
2002 pod št. vložka 1/03088/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5739870
Firma: LDM mednarodna špedicija,

transport in trgovina d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica bratov Gerjevič 48,

8257 DOBOVA
Osnovni kapital: 1.630.200,00 SIT
Ustanovitelji: JURKAS LILJANA, Mali

Obrež 4, 8257 DOBOVA, vložek: 815.100
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1993; HO-
ČEVAR DUŠAN, Vel. Lašče 26 a, 1315
VELIKE LAŠČE, vložek: 815.100 SIT, ne
odgovarja, vstop: 20. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56931
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00108 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03090/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5740380
Firma: FORMICA trgovina in storitve

d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmarska 10, 8290 SEVNICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PJEVAC RODOLJUB, Sve-

ti duh 2, ZAGREB, HRVAŠKA, vložek:
300.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 2.
1993; ISAKOVIĆ RENATA, Vinka Žganca
11, VARAŽDIN, HRVAŠKA, vložek:
600.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 2.
1993; ISAKOVIĆ LJUBO, Šeferova 10, ZA-
GREB, HRVAŠKA, vložek: 600.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 10. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56932
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00109 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03096/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5756537
Firma: MIRKOVIČ IN OSTALI trgovsko

podjetje, d.n.o. Leskovec
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Gozdna pot 10, 8273 LESKO-

VEC
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIRKOVIČ MILENA, Goz-

dna pot 10, 8273 LESKOVEC PRI KR-
ŠKEM, vložek: 50.000 SIT, odg. s svojim
premož., vstop: 10. 2. 1993; MIRKOVIČ
ZDRAVKO, Gozdna pot 10, 8273 LESKO-
VEC PRI KRŠKEM, vložek: 50.000 SIT,
odg. s svojim premož., vstop: 10. 2. 1993.

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

Sr-56933
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00110 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03115/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5746906

Firma: GRADING podjetje za gradbe-
ništvo, proizvodnjo, trgovino in storitve
d.o.o. Koprivnica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Veliki dol 46, 8282 KOPRIV-
NICA PRI BRESTANICI

Osnovni kapital: 1.632.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOMAR MILAN, Cesta pr-

vih borcev 31, 8280 BRESTANICA, vložek:
1.632.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 3.
1993.

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

Sr-56934
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00111 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03124/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5750890
Firma: SKALA trgovsko podjetje d.o.o.

Jesenice na Dolenjskem
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: GC-Slov. vas obj.237-hanger

9, 8261 JESENICE NA DOLENJSKEM
Osnovni kapital: 1.776.143,00 SIT
Ustanovitelji: KADRIBAŠIČ SULEJMAN,

Slavka Gruma 50, 8000 NOVO MESTO,
vložek: 888.071,50 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 12. 12. 1994; KADRIBAŠIČ FERHAN,
Podgaj bb, GRAČANICA, BIH, vložek:
888.071,50 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 9.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56935
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00112 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03142/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5501857

Firma: FLEXO trgovina, posredništvo
in inženiring Krško d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pot na Polšco 39B, 8270 KR-
ŠKO

Osnovni kapital: 1.516.715,00 SIT
Ustanovitelji: ŽIČKAR JOŽE, Pot na Pol-

šco 39B, 8270 KRŠKO, vložek: 1.516.715
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56936
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00113 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03143/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5786410
Firma: NASER gradbeno podjetje

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: C. 4. julija 58, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 1.602.950,00 SIT
Ustanovitelji: NASER AVMEDOSKI, To-

varniška 6, 8270 KRŠKO, vložek:
1.602.950 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56937
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00114 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03168/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5762324
Firma: RICHIE TRADE GOVZE & CO.

storitve, trgovina d.n.o. Senovo
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Reštanj 41, 8281 SENOVO
Osnovni kapital: 120.000,00 SIT
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Ustanovitelji: GOVZE RICHARD ANTO-
HONY, Gašperšičeva 8, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 100.000 SIT, odg. s svojim
premož., vstop: 25. 3. 1993; GOVZE JA-
DRANKA, Sukošan 17, ZADAR - HRVAŠKA,
vložek: 20.000 SIT, odg. s svojim premož.,
vstop: 27. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56938
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00115 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03180/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5803942
Firma: SM trgovina in servis Krško

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta 4. julija 50, 8270 KR-

ŠKO
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠALAMON MARJAN, Ore-

hovo 8, 8290 SEVNICA, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56939
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00116 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03207/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5782821
Firma: DIA Trgovsko podjetje d.o.o.

Koprivnica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Veliki Kamen 25, 8282 KO-

PRIVNICA PRI BRESTANICI
Osnovni kapital: 1.608.560,00 SIT
Ustanovitelji: DRENOVEC IRENA, Veliki

Kamen 25, 8282 KOPRIVNICA PRI BRE-

STANICI, vložek: 804.280 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 9. 4. 1993; DRENOVEC ALO-
JZ, Veliki Kamen 25, 8282 KOPRIVNICA
PRI BRESTANICI, vložek: 804.280 SIT, ne
odgovarja, vstop: 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56940
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00117 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03222/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5762715
Firma: STELLA podjetje za trgovino in

proizvodnjo Brežice d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Valvasorjeva 32, 8250 BREŽI-

CE
Osnovni kapital: 3.304.504,00 SIT
Ustanovitelji: KRIZMANIĆ IVAN, Rebar

46, ZAGREB, HRVAŠKA, vložek:
817.563,40 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 3. 1993; KRIZMANIĆ ŠTEFICA, Rebar
79, ZAGREB, HRVAŠKA, vložek: 829.317
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 3. 1993;
KRIZMANIĆ KREŠIMIR, Rebar 79, ZA-
GREB, HRVAŠKA, vložek: 829.317 SIT, ne
odgovarja, vstop: 22. 3. 1993; KRIZMANIĆ
IRENA, Rebar 79, ZAGREB, HRVAŠKA, vlo-
žek: 828.306,60 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 3. 1993.

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

Sr-56941
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00118 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03235/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5757967
Firma: AUSMAK družba za proizvod-

njo, trgovino, turizem, import- export, za-
stopanje d.o.o. Brežice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Finžgarjeva 1, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 1.640.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAKOLIČ DRAGUTIN, Fin-

žgarjeva 1, 8250 BREŽICE, vložek:
1.640.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56942
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00119 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03257/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5770467
Firma: NEC trgovsko proizvodno po-

djetje d.o.o. Krško
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rostoharjeva 3, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 1.601.000,00 SIT
Ustanovitelji: PIRC BRANKO, Rostohar-

jeva 3, 8270 KRŠKO, vložek: 1.601.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56943
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00120 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03263/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5779766
Firma: INTERNATIONAL TEHNOLOGY

TRANSFER podjetje za proizvodnjo, sto-
ritve in trgovino d.o.o. Krško

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Milke Kerin 2, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 1.862.500,00 SIT
Ustanovitelji: PETKOVIĆ IVAN, Ul. Milke

Kerinove 2, 8270 KRŠKO, vložek:
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1.862.500 SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56945
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00121 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03266/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5764556
Firma: LOGAR podjetje za tehnične

storitve, proizvodnjo in trgovino Krmelj
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Krmelj 22 h, 8296 KRMELJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOGAR DRAGO, Krmelj 22

h, 8296 KRMELJ, vložek: 1.500.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56947
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00122 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03324/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5811716
Firma: FER - LINE Trgovsko in proiz-

vodno podjetje d.o.o. Brestanica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dol. Leskovec 79, 8280 BRE-

STANICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FERLIN RUDOLF, Dol. Le-

skovec 79, 8280 BRESTANICA, vložek:
1.500.000 SIT, ostalo, vstop: 27. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56948
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00123 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03268/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5802547
Firma: PIS posavsko informacijsko

središče d.o.o. Krško
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Papirniška ulica 13/a, 8270

KRŠKO
Osnovni kapital: 1.532.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRAJŽL JOŽE, Papirniška

ulica 13/a, 8270 KRŠKO, vložek:
1.532.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56949
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00124 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03328/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5807506
Firma: FRAMEL podjetje za proizvod-

njo in trgovino d.o.o. Brežice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Opekarska 1, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 1.604.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOS SREČKO, Opekarska

1, 8250 BREŽICE, vložek: 1.604.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 21. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-

ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56950
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00125 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03343/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5786835
Firma: ATELJE ABRAM IN DRUŽBENI-

KI sitotisk in oblikovanje Brestanica
d.n.o., Rožno 36

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožno 36, 8280 BRESTANI-
CA

Osnovni kapital: 131.495,00 SIT
Ustanovitelji: ABRAM DUŠAN, Rožno

36, 8280 BRESTANICA, vložek: 81.495
SIT, odg. s svojim premož., vstop: 2. 6.
1993; ABRAM SAMIRA, Rožno 36, 8280
BRESTANICA, vložek: 50.000 SIT, odg. s
svojim premož., vstop: 2. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56951
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00126 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03344/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5803241
Firma: PUBA podjetje za vulkanizer-

stvo, gostinstvo in trženje d.o.o. Stara
vas

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stara vas 33, 8259 BIZELJ-
SKO

Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: JELČIČ ANDREJ, Stara vas

33, 8259 BIZELJSKO, vložek: 1.600.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
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ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56952
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00127 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03348/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5804787
Firma: GRE-NA obdelava lesa in trgo-

vina d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Veliko Mraševo 42, 8312

PODBOČJE
Osnovni kapital: 2.150.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAJKOVIČ MARIJA, Veliko

Mraševo 42, 8312 PODBOČJE, vložek:
2.150.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6.
1994.

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

Sr-56953
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00128 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03359/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5804400
Firma: JANA trgovsko podjetje d.o.o.

Brestanica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dol. Leskovec 79a, 8280 BRE-

STANICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOŽIČNIK MARJAN, Dol.

Leskovec 79a, 8280 BRESTANICA, vložek:
1.500.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56954
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00129 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03389/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5782244
Firma: JAM podjetje za cestni promet,

špedicijo in trgovino d.o.o. Jesenice na
Dolenjskem

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ribnica 15, 8261 JESENICE
NA DOLENJSKEM

Osnovni kapital: 1.533.146,00 SIT
Ustanovitelji: JAZBAR ALENKA, Ribnica

15, 8261 JESENICE NA DOLENJSKEM,
vložek: 766.573 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 5. 1993; JAZBAR MARJAN, Ribnica
15, 8261 JESENICE NA DOLENJSKEM,
vložek: 766.573 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56955
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00130 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03407/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5807450
Firma: FINCOMMERCE, KAPUŠIN IN

DRUŽBENIK družba za finančne in ad-
ministrativne storitve, vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije, trgovino, go-
stinstvo in prevoz d.n.o. Brežice

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Dvorce 4, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KAPUŠIN MARIJA, Šolska

6, 8250 BREŽICE, vložek: 50.000 SIT,
odg. s svojim premož., vstop: 17. 5. 1993;
BAN STJEPAN, Mrzlava vas 21 B, 8262
KRŠKA VAS, vložek: 50.000 SIT, odg. s
svojim premož., vstop: 28. 12. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe

od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56956
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00131 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03421/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5795028
Firma: N.B.M. trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o. Brežice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bratov Gerjevič 2, 8250 BRE-

ŽICE
Osnovni kapital: 1.618.560,00 SIT
Ustanovitelji: HORVATIČ NENAD, Gub-

čeva 20, 8250 BREŽICE, vložek:
1.618.560 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 6.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56957
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00132 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03422/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5801800
Firma: HBS podjetje za storitve, go-

stinstvo in trženje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stara vas 51, 8259 BIZELJ-

SKO
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: HRIBERŠEK BRANKO,

Stara vas 51, 8259 BIZELJSKO, vložek:
800.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 6.
1993; HRIBERŠEK JOŽICA, Stara vas 51,
8259 BIZELJSKO, vložek: 800.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 1. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
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RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56958
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00133 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03450/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5812089
Firma: KOOP TRGOVINA trgovina in

posredništvo d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zgornja Pohanca 6, 8272

ZDOLE
Osnovni kapital: 1.605.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLEMENČIČ MARJAN,

Zgornja Pohanca 6, 8253 ARTIČE, vložek:
642.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 1.
1997; GORKIČ FERUČO, Prvomajska uli-
ca 30, 5000 NOVA GORICA, vložek:
642.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 1.
1997; ŠTRUKELJ STOJAN, Ulica Vinka Vo-
dopivca 76, 5000 NOVA GORICA, vložek:
321.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56959
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00134 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03451/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5812097
Firma: AVTO KOČEVAR Servis in trgo-

vina d.o.o. Senovo
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanska 13, 8281 SENO-

VO
Osnovni kapital: 2.023.500,00 SIT
Ustanovitelji: KOČEVAR JANKO, parti-

zanska 13, 8281 SENOVO, vložek:
2.023.500 SIT, ostalo, vstop: 19. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe

od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56960
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00135 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03464/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5794765
Firma: MAČEK Trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o. Senovo
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Titova 118, 8281 SENOVO
Osnovni kapital: 1.602.050,00 SIT
Ustanovitelji: MAČEK STANISLAV, Tito-

va 118, 8281 SENOVO, vložek: 1.602.050
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56961
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00136 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03490/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5807751
Firma: MIKI proizvodnja in trgovina

d.o.o. Brežice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lenartova pot 34, 8250 BRE-

ŽICE
Osnovni kapital: 1.771.870,00 SIT
Ustanovitelji: ŠOŠTARIČ NENAD, Kette-

jeva 3, 8250 BREŽICE, vložek: 1.771.870
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 6. 1993.

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

Sr-56962
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00137 z dne 15. 1.

2002 pod št. vložka 1/03495/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5812160
Firma: PR - CENTER proizvodnja in

razvoj d.o.o. Senovo
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gubčeva 3, 8281 SENOVO
Osnovni kapital: 1.815.000,00 SIT
Ustanovitelji: PROSEN RUDOLF ML,

Gubčeva 3, 8281 SENOVO, vložek:
1.815.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 5.
1994.

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

Sr-56963
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00138 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03496/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5807387
Firma: ARASLO TRADE d.o.o. Senovo

trgovsko in posredniško podjetje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prešernova 13, 8281 SENO-

VO
Osnovni kapital: 1.612.300,00 SIT
Ustanovitelji: TUBEISHAT HALID, Pre-

šernova 13, 8281 SENOVO, vložek:
801.150 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 5.
1993; TUBEISHAT SALIH, Prešernova 13,
8281 SENOVO, vložek: 801.150 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 5. 1993; ILC JA-
SMIN, Krška vas 33/d, 8262 KRŠKA VAS,
vložek: 10.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 6. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56964
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00139 z dne 15. 1.
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2002 pod št. vložka 1/03521/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5806046
Firma: STAR proizvodnja, trgovina in

storitve, d.o.o., Metni vrh
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Metni vrh 33, 8290 SEVNICA
Osnovni kapital: 2.223.954,00 SIT
Ustanovitelji: KRANJC BOJAN, Metni vrh

33, 8290 SEVNICA, vložek: 2.223.954
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56965
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00140 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03547/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5812917
Firma: KOBAL IN DRUŽBENIKI, ŽIVA tr-

govina na debelo in drobno d.n.o. Krmelj
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Gabrijele 19, 8296 KRMELJ
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOBAL FRANC, Gabrijele

19, 8296 KRMELJ, vložek: 25.000 SIT,
odg. s svojim premož., vstop: 28. 7. 1993;
KOBAL ANA, Gabrijele 19, 8296 KRMELJ,
vložek: 25.000 SIT, odg. s svojim premož.,
vstop: 28. 7. 1993; KOBAL APOLONIJA,
Šmarje 32, 3140 ŠMARJE PRI JELŠAH,
vložek: 25.000 SIT, odg. s svojim premož.,
vstop: 28. 7. 1993; BOGDANOVIČ SAŠO,
Šmarje 32, 3140 ŠMARJE PRI JELŠAH,
vložek: 25.000 SIT, odg. s svojim premož.,
vstop: 28. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56966
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00141 z dne 15. 1.

2002 pod št. vložka 1/03575/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5831270
Firma: SHIGO proizvodnja in predela-

va gob d.o.o. Blanca
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Blanca 6, 8283 BLANCA
Osnovni kapital: 6.995.399,67 SIT
Ustanovitelji: PEKLAR BOGOSLAV, Pla-

ninska cesta 19, 8290 SEVNICA, vložek:
6.995.399,67 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,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56967
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00142 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03565/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5811589
Firma: CONIFERS podjetje za trgovi-

no, zastopanje, poslovne in tehnične
storitve d.o.o. Brežice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maistrova 6, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 1.728.811,00 SIT
Ustanovitelji: HADŽAJLIĆ RAMO, Mais-

trova 6, 8250 BREŽICE, vložek: 1.728.811
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56968
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00143 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03578/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5843499
Firma: SELEPO proizvodnja, trgovina

in storitve Sevnica d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: NHM 9, 8290 SEVNICA
Osnovni kapital: 6.242.000,00 SIT
Ustanovitelji: BERGANT FLORJAN,

NHM 9, 8290 SEVNICA, vložek:
6.242.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56970
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00144 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03597/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5820871
Firma: CEPRO zastopanje in trgovina,

d.o.o. Obrežje 53a, Jesenice na Dolenj-
skem

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obrežje 53a, 8261 JESENICE
NA DOLENJSKEM

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVOSELIČ ROBERT,

OBREŽJE 53A, 8261 JESENICE NA DO-
LENJSKEM, vložek: 1.500.000 SIT, osta-
lo, vstop: 17. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56972
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00145 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03598/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5818397
Firma: SOP PPO proizvodnja proce-

sne opreme Krško d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Žadovinek 38, 8270 KRŠKO
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Osnovni kapital: 1.920.000,00 SIT
Ustanovitelji: GROZINA VILKO, Drnovo

1, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM, vložek:
210.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 11.
1993; ZORIČ FRANC, Trška gora 50, 8270
KRŠKO, vložek: 210.000 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 5. 11. 1993; ANDREJAŠ AL-
FONZ, Papirniška 13, 8270 KRŠKO, vlo-
žek: 600.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 11. 1996; VUKČEVIČ JOŽEF, Gorju-
pova 11 A, 8311 KOSTANJEVICA NA KR-
KI, vložek: 300.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 11. 11. 1996; KUKEC VLADISLAV,
Kambičev trg 2, 8311 KOSTANJEVICA NA
KRKI, vložek: 300.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 11. 11. 1996; RADOJČIČ MILAN,
Strma pot 20, 8270 KRŠKO, vložek:
300.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 11.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56974
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00146 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03608/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5843367
Firma: PEGAZ V & N KELHAR IN DRU-

ŽBENIKI, Gradbeno podjetje d.n.o. Ko-
privnica pri Brestanici

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Veliki Kamen 33, 8282 KO-
PRIVNICA PRI BRESTANICI

Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Ustanovitelji: KELHAR VLADIMIR, Veliki

Kamen 33, 8282 KOPRIVNICA PRI BRE-
STANICI, vložek: 14.000 SIT, odg. s svojim
premož., vstop: 14. 10. 1993; SALMIČ NE-
VENKA, Stara Bučka 30, 8275 ŠKOCJAN,
vložek: 6.000 SIT, odg. s svojim premož.,
vstop: 14. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56976
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00147 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03630/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5585341
Firma: SLOGA TRADE import-export

d.o.o. Krško
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta 4. julija 62/b, 8270 KR-

ŠKO
Osnovni kapital: 1.613.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIHELIN MARIJA, CESTA

4. JULIJA 62/B, 8270 KRŠKO, vložek:
1.613.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56978
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00148 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03635/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5831768
Firma: BENTA podjetje za trgovino

d.o.o. Brežice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta prvih borcev 26, 8250

BREŽICE
Osnovni kapital: 1.793.300,00 SIT
Ustanovitelji: MAHAJLOVIĆ MARIJANA,

Dalmatinova 5, 8270 KRŠKO, vložek:
471.800 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 2.
1994; MIRKAJLOVIĆ SAVO, Frankopanska
52, OSIJEK, vložek: 1.321.500 SIT, ne od-
govarja, 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56979
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00149 z dne 15. 1.

2002 pod št. vložka 1/03636/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5828511
Firma: SKADA trgovina, proizvodnja,

storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ob potoku 15, 8250 BREŽI-

CE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LESKOVEC ŽARKO, Mais-

trova 4, 8250 BREŽICE, vložek: 375.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 1. 1994; LE-
SKOVEC SILVANA, Maistrova 4, 8250
BREŽICE, vložek: 375.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 12. 4. 1995; AMBRUŠ STAN-
KA, Globoko 70 c, 8254 GLOBOKO, vlo-
žek: 750.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 4. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56980
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00150 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03714/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5868947
Firma: BEUC IN BEUC trgovina, grad-

beništvo, gostinstvo, d.n.o. Krško, Ple-
terje 46

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Pleterje 46, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: BEUC ZDENKA, Pleterje

46, 8270 KRŠKO, vložek: 5.000 SIT, odg.
s svojim premož., vstop: 26. 9. 1994; BE-
UC ANDREJ, Pleterje 46, 8270 KRŠKO,
vložek: 5.000 SIT, odg. s svojim premož.,
vstop: 26. 9. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.
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Sr-56981
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00151 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03729/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5671442
Firma: ZAGREX proizvodnja, trgovina

in storitve d.o.o. Brežice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kettejeva 2, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČABRAJA ANTO, Per-

gošićeva 4, ZAGREB, R HRVAŠKA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56982
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00152 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03733/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5888743
Firma: EURORIVAL posredništvo in tr-

govina d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Log 5, 8294 BOŠTANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LANGLEY ASSOCIATES LI-

MITED, 788-790 FINCHLEY ROAD, LON-
DON - VELIKA BRITANIJA, vložek:
1.000.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 2.
1995; MARIN DANILO, Log 5, 8294 BOŠ-
TANJ, vložek: 500.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 13. 2. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56983
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00153 z dne 15. 1.

2002 pod št. vložka 1/03739/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5585465
Firma: TPS VENERA trgovina, proiz-

vodnja in storitve d.o.o. Artiče Trebež 6
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trebež 6, 8253 ARTIČE
Osnovni kapital: 1.718.660,00 SIT
Ustanovitelji: BAJRAKTARI HALIT, Tre-

bež 6, 8253 ARTIČE, vložek: 1.718.660
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56984
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00154 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03772/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5920043
Firma: PEKARNA TOMIČ IN DRUGI

proizvodnja, trgovina in gostinstvo d.n.o.
Cerklje ob Krki

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Cerklje ob Krki 21, 8263 CER-
KLJE OB KRKI

Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Ustanovitelji: TOMIČ ĐOKO, Zgornji

Obrež 16, 8253 ARTIČE, vložek: 10.000
SIT, odg. s svojim premož., vstop: 6. 11.
1995; TOMIČ MILAN, Krška vas 33, 8262
KRŠKA VAS, vložek: 10.000 SIT, odg. s
svojim premož., vstop: 6. 11. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56985
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00155 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03751/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

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

Matična številka: 5678358
Firma: KTT - ČEŠNOVAR IN DRUŽBE-

NIKI podjetje za knjigovodstvo, tehnolo-
gijo in trgovino Raka d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Cirje 10, 8274 RAKA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČEŠNOVAR BOJANA, Ra-

ka 29, 8274 RAKA, vložek: 50.000 SIT,
odg. s svojim premož., vstop: 25. 5. 1994;
ČEŠNOVAR MARTIN, Raka 29, 8274 RA-
KA, vložek: 50.000 SIT, odg. s svojim pre-
mož., vstop: 25. 5. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56986
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00156 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03786/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5919401
Firma: PENTAGON trgovina d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pišece 57, 8255 PIŠECE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLEVNIK BOJAN, Pišece

57, 8255 PIŠECE, vložek: 1.500.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56987
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00157 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03788/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5920248
Firma: SGP splošno gradbeno podje-

tje Božidar Špiler d.o.o. Krško
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica 4. julija 129 a, 8270
KRŠKO

Osnovni kapital: 1.760.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠPILER BOŽIDAR, Gubče-

va ulica 7, 8270 KRŠKO, vložek:
1.760.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56988
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00158 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03782/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5891213
Firma: PUFKO trgovsko podjetje

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Selska c. 21, 8257 DOBOVA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PUFNIK NEVEN, Psunjska

8, ZAGREB, HRVAŠKA, vložek: 1.500.000
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56989
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00159 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03793/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5938406
Firma: D & K TRADE - DURAKOVIČ IN

KOMUŠAR mednarodna trgovina d.n.o.
Brežice

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Maistrova 2, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOMUŠAR MILENA, S. Ko-

lara 70, VELIKA GORICA, R HRVAŠKA, vlo-

žek: 4.000 SIT, odg. s svojim premož., vs-
top: 12. 3. 1996; DURAKOVIĆ GORAN,
Lastovska 7, ZAGREB, R HRVAŠKA, vlo-
žek: 5.000 SIT, odg. s svojim premož., vs-
top: 12. 3. 1996; TURČIĆ ZDRAVKO, Zin-
ke Kunc 2, ZAGREB - R HRVAŠKA, vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
15. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56990
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00160 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03808/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5942357
Firma: KOMPAKT - KOSTEVC IN PAR-

TNER inženiring, proizvodnja, storitve in
trgovina d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot na Armes n.h., 8281 SE-
NOVO

Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOSTEVC ŽARO, Cankar-

jeva cesta 16, 8281 SENOVO, vložek:
10.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
12. 4. 1996; KOSTEVC LJUBA, Cankarje-
va cesta 16, 8281 SENOVO, vložek:
10.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
12. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56991
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00163 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03813/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5942861
Firma: KOBRA trgovina in storitve Po-

plas in družbenik d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo

Sedež: Črešnjice 18, 8263 CERKLJE
OB KRKI

Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Ustanovitelji: POPLAS MOJCA, Črešnji-

ce 18, 8263 CERKLJE OB KRKI, vložek:
10.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
16. 4. 1996; JEVŠEVAR BRANKO, Čreš-
njice 18, 8263 CERKLJE OB KRKI, vložek:
10.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
16. 4. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56992
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00164 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03815/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5894174
Firma: MAVRICA-GEA mednarodno tr-

govsko podjetje d.o.o. Ulica mladinskih
delovnih brigad 12, Leskovec pri Kr-
škem

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: U. mladinskih delovnih bri-
gad12, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM

Osnovni kapital: 4.019.970,00 SIT
Ustanovitelji: KOLAR EDITA, Ulica OF 2,

1433 RADEČE, vložek: 2.009.985 SIT, ne
odgovarja, vstop: 29. 12. 1994; GOVE-
DNIK PETER, Gradac 135, 8332 GRADAC,
vložek: 2.009.985 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56993
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00165 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03840/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5981891
Firma: PNEVMATIKA d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dolenji Boštanj 60, 8294
BOŠTANJ

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAPEŽ METOD, Dolenji

Boštanj 60, 8294 BOŠTANJ, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56994
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00166 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03841/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5804990
Firma: TESTT trgovska družba d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  Križe  12 a,  8282  KOPRIV-

NICA
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOŽIČNIK IVAN, Križe 12

a, 8282 KOPRIVNICA, vložek: 1.600.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56995
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00167 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03861/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1192990
Firma: ĐURIĆ IN DRUGI trgovina in

storitve SVAN d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Usnjarska pot 2, 8250 BRE-

ŽICE
Osnovni kapital: 40.000,00 SIT
Ustanovitelji: ĐURIĆ VINKO, Južna 6.

Odvojak 4, ZAGREB - R HRVAŠKA, vložek:

10.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
6. 3. 1997; ĐURIĆ STIPE, Novoselska 64,
ZAGREB - R HRVAŠKA, vložek: 10.000
SIT, odg. s svojim premož., vstop: 6. 3.
1997; ĐURIĆ NIKOLA, Lelijska 2, ZAGREB
- R HRVAŠKA, vložek: 10.000 SIT, odg. s
svojim premož., vstop: 6. 3. 1997; ĐURIĆ
ANTUN, Novoselska 64, ZAGREB - R HR-
VAŠKA, vložek: 10.000 SIT, odg. s svojim
premož., vstop: 6. 3. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56996
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00168 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03862/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1190059
Firma: URVI - ZAJEC trgovina, proiz-

vodnja zastopstva k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Tržišče 39, 8295 TRŽIŠČE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAJEC UROŠ, Ulica borca

Petra 1/A, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
8. 1. 1997; ZAJEC VILIM, Ulica borca Pet-
ra 1/A, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56997
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00169 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03882/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1201506
Firma: ŠAJATOVIĆ & MAKAROVIČ pro-

izvodnja, trgovina in storitve, d.n.o., Bre-
žice

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Maistrova št. 2, 8250 BRE-
ŽICE

Osnovni kapital: 15.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠAJATOVIĆ DAVORIN, Ce-

rova št. 4/12, BEOGRAD ZVEZNA R JU-
GOSLAVIJA, vložek: 5.000 SIT, odg. s svo-
jim premož., vstop: 13. 8. 1997; MAKA-
ROVIČ ATOS, Maistrova št. 2, 8250 BRE-
ŽICE, vložek: 5.000 SIT, odg. s svojim
premož., vstop: 13. 8. 1997; LEKOVIĆ BO-
SILJKA, Ohridska št. 9/11, BEOGRAD -
ZEMUN ZRJ, vložek: 5.000 SIT, odg. s
svojim premož., vstop: 13. 8. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56998
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00170 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03886/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5671957
Firma: FORMA ŠPORT d.o.o., medna-

rodna trgovina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta prvih borcev 15, 8250

BREŽICE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RACMAN MARJAN, Brezi-

na 19/A, 8250 BREŽICE, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56999
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00171 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03887/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1202057
Firma: PEJIĆ IN DRUGI gradbena de-

javnost d.n.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta kozjanskega odreda
10/14, 8281 SENOVO

Osnovni kapital: 1.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEJIĆ PEJO, Smionica 44,

JAJCE - REPUBLIKA BIH, vložek: 500 SIT,
odg. s svojim premož., vstop: 30. 6. 1997;
PEJIĆ MIRJANA, P. Svačića 67, DARUVAR
- REPUBLIKA BIH, vložek: 500 SIT, odg. s
svojim premož., vstop: 30. 6. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-57000
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00172 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03880/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1214403
Firma: G T P PERC gostinstvo, turi-

zem, posredništvo k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Orehovo 38, 8290 SEVNICA
Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERC STANISLAVA, Seno-

dole 24 A, 6224 SENOŽEČE, vložek:
10.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
7. 8. 1997; VIDEC RENATA, Orehovo 38,
8290 SEVNICA, vložek: 10.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 7. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57001
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00173 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03890/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5908043
Firma: NIKA M & A prestrukturiranje in

kupoprodaja podjetij d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Trg izgnancev 1a, 8250 BRE-
ŽICE

Osnovni kapital: 8.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: NIKA borzno posredniška

hiša d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250
BREŽICE, vložek: 4.800.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 25. 2. 1995; K & K inves-
tment d.o.o., Dobračevska 49, 4226 ŽIRI,
vložek: 3.200.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 25. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57002
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00174 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03994/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1392093
Firma: ILIJESKI IN ILIJESKI gradbena

dejavnost d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Dolenji Boštanj 41/a, 8294

BOŠTANJ
Ustanovitelji: ILIJESKI SLOBODAN, Do-

lenji Boštanj 41/a, 8294 BOŠTANJ, odg. s
svojim premož., vstop: 3. 3. 1999; ILIJE-
SKI BOŠKO, Dolenji Boštanj 41/a, 8294
BOŠTANJ, odg. s svojim premož., vstop:
3. 3. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-57003
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00175 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03950/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5919908
Firma: SI TRANSPORT prevozi in sto-

ritve d.o.o. Krško
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Zdolska cesta 16/B, 8270 KR-
ŠKO

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIMIČ CVJETKO, Zdolska

cesta 16/B, 8270 KRŠKO, vložek:
1.500.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57004
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00176 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03953/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1305913
Firma: MUKI - ŽRT MURADIN trgovina

in storitve k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Trg svobode 1, 8290 SEVNI-

CA
Ustanovitelji: ŽRT MURADIN, Ulica Her-

cegovačka br. 234, NOVI PAZAR - ZRJ,
odg. s svojim premož., vstop: 6. 5. 1998;
ŽRT ALIJA, Goriška cesta 45, 3320 VELE-
NJE, ne odgovarja, vstop: 6. 5. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-57005
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00177 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03975/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1331779
Firma: TURISTIČNA AGENCIJA BRES-

KVAR IN ARNŠEK d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta krških žrtev 132 a,

8270 KRŠKO
Ustanovitelji: BRESKVAR - VEJNOVIČ

NADA, Ulica Milke Kerinove 10, 8270 KR-
ŠKO, odg. s svojim premož., vstop: 10. 2.
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1998; ARNŠEK VESNA, Gubčeva ulica 1,
8270 KRŠKO, odg. s svojim premož., vs-
top: 10. 2. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-57006
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00178 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03980/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1358782
Firma: STROJNIK IN UREK, TESMO tr-

govina in gostinstvo d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Nova vas pri Mokricah 58,

8261 JESENICE NA DOLENJSKEM
Ustanovitelji: UREK SABINA, Kapele 33,

8258 KAPELE, odg. s svojim premož., vs-
top: 22. 12. 1998; STROJNIK ROMAN,
Nova vas pri Mokricah 58, 8261 JESENI-
CE NA DOLENJSKEM, odg. s svojim pre-
mož., vstop: 22. 12. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57007
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00179 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/04006/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1422251
Firma: BAFTIRI & CO, gradbeništvo in

gostinstvo d.n.o. Senovo
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta Kozjanskega odreda

14, 8281 SENOVO
Ustanovitelji: BAFTIRI NUHA, Velika Do-

branja b. št, VELIKA DOBRANJA - ZRJ, odg.
s svojim premož., vstop: 19. 5. 1999; BY-
TYĆI NASER, Kajuhova 3, 2250 PTUJ, odg.
s svojim premož., vstop: 19. 5. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-57008
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00180 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/04012/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1422529
Firma: INŽENIRING, REGION D.O.O. &

CO. d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta prvih borcev 11, 8250

BREŽICE
Ustanovitelji: REGION projektivni biro

Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 11,
8250 BREŽICE, odg. s svojim premož., vs-
top: 18. 5. 1999; ZIDANIČ SINIŠA, Gradni-
kova ulica 7, 8250 BREŽICE, odg. s svojim
premož., vstop: 18. 5. 1999; ŠTRUCL
DRAGO, Cesta 4. julija 62 a, 8270 KR-
ŠKO, odg. s svojim premož., vstop: 18. 5.
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57009
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00181 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/01319/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5421870
Firma: OPUS založniško podjetje

d.o.o. Krško
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: CKŽ 44, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAVSAR SILVESTER, Ka-

juhova 7, 8270 KRŠKO, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče

na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-57010
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00182 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/02443/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5844886
Firma: DON trgovina in proizvodnja

Boštanj d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Boštanj 32, 8294 BOŠTANJ
Osnovni kapital: 1.719.500,00 SIT
Ustanovitelji: NOVŠAK DUŠAN, Naselje

heroja Maroka 7, 8290 SEVNICA, vložek:
1.719.500 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-57011
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00183 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/00395/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5308968
Firma: ASS - AVTO SALON proizvod-

nja, trgovina, storitve, d.o.o. Sevnica, Ce-
sta na Dobravo 13

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta na Dobravo 13, 8290
SEVNICA

Osnovni kapital: 1.592.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽIČKAR DAMJAN, Cesta na

Dobravo 13, 8290 SEVNICA, vložek:
159.200 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 11.
1991; ŽIČKAR MARIJA, Cesta na Dobravo
13, 8290 SEVNICA, vložek: 1.273.600
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 4. 1994; ŽIČ-
KAR BETKA, Cesta na Dobravo 13, 8290
SEVNICA, vložek: 159.200 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 30. 4. 1994.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-57012
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00184 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/02919/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5714311
Firma: ADACTA proizvodnja, koope-

racija, trženje in inženiring Dobova
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sela 115, 8257 DOBOVA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VRETIČ VLADIMIR, Cesta

bratov Milavcev 91, 8250 BREŽICE, vlo-
žek: 750.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1992; BLAŽINČ ZDRAVKO, Sela
115, 8257 DOBOVA, vložek: 750.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-57013
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00185 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03988/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1358359
Firma: R.S. TEHNOMEHANIKA trgovi-

na in storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prežihova 15, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOBALI ALJA, Trebež 43,

8253 ARTIČE, vložek: 714.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 20. 11. 1998; KOBALI MA-
RIO, Erdodyeva 10, KLANJEC - HRVAŠKA,
vložek: 840.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 11. 1998; TEHNOMEHANIKA DIONIČ-

NO DRUŠTVO za proizvodnjo specialnih če-
ličnih konstrukcija, hidrauličkih kompone-
nata u nadgradnji, Stubička cesta 4, MARI-
JA BISTRICA - R HRVAŠKA, vložek:
546.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 11.
1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-57014
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00186 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/02409/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5599865
Firma: INTERTRADE trgovina d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dolenji Boštanj 143, 8294

BOŠTANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RADANOVIČ DARJA, Do-

lenji Boštanj 143, 8294 BOŠTANJ, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
31. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57015
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00187 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/01582/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5480345
Firma: RAJKOLOR zaključna dela v

gradbeništvu, inženiring in trgovina
d.o.o. Leskovec pri Krškem

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Brege 3, 8273 LESKOVEC PRI
KRŠKEM

Osnovni kapital: 3.277.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROSTOHAR RAJKO, Bre-

ge 3, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM, vlo-

žek: 3.277.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-57016
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00188 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03023/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5739110
Firma: MEDIMAT Trgovina, posredniš-

tvo in proizvodnja d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Loke 8, 8273 LESKOVEC PRI

KRŠKEM
Osnovni kapital: 17.529.908,00 SIT
Ustanovitelji: JERŠIČ JOŽEF, Loke 8,

8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM, vložek:
11.686.605 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 1. 1993; JERŠIČ ANDREJ, Glinška uli-
ca 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.843.303
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-57017
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00189 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03037/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5734096
Firma: KLASIKA, POLJANEC & DRUGI

trgovsko podjetje, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Usnjarska pot 2, 8250 BRE-

ŽICE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: POLJANEC DARINKA, Ma-

jevička 7, ZAGREB, vložek: 50.000 SIT,
odg. s svojim premož., vstop: 20. 1. 1993;
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POLJANEC DRAGO, Majevička 7, ZA-
GREB, vložek: 50.000 SIT, odg. s svojim
premož., vstop: 20. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-57018
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00190 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03242/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5766664
Firma: MOPO storitveno podjetje

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica Anke Salmičeve 37,

8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOŽIČ IZTOK, Ulica Anke

Salmičeve 37, 8273 LESKOVEC PRI KR-
ŠKEM, vložek: 1.500.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 7. 2. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-57019
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00191 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03520/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5818273
Firma: VINGOSAD podjetje za vinogra-

dništvo sadjarstvo in gostinstvo d.o.o.
Krško

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Veliki Trn 21, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 1.655.000,00 SIT
Ustanovitelji: LEKŠE ZINKA, Veliki Trn

21, 8270 KRŠKO, vložek: 827.500 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 7. 1993; LEKŠE
STANKO, Veliki Trn 21, 8270 KRŠKO, vlo-

žek: 827.500 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-57020
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00192 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03108/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5740606
Firma: SPEKTRI proizvodno-trgovsko

podjetje Jesenice na Dolenjskem d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovenska vas 239, 8261 JE-

SENICE NA DOLENJSKEM
Osnovni kapital: 6.323.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAPUH MARJAN, Černel-

čeva 3, 8250 BREŽICE, vložek: 4.727.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1993;
KRANJC ZVONE, Žadovinek 30, 8273 LE-
SKOVEC PRI KRŠKEM, vložek: 1.596.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 9. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-57021
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00193 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/02550/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5646600
Firma: SOAL proizvodnja, trgovina,

gostinstvo, inženiring in posredništvo
d.o.o. Brežice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta bratov Milavcev 15,
8250 BREŽICE

Osnovni kapital: 1.517.465,00 SIT
Ustanovitelji: TOMŠE ALEŠ, Cesta bra-

tov Milavcev 15, 8250 BREŽICE, vložek:

1.517.465 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-57022
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00194 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/03741/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5891205
Firma: A.S. - ŠPORTNI KONJI podjetje

za trgovino, šport in storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Hotel Grad Mokrice, 8261 JE-

SENICE NA DOLENJSKEM
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠIMLEŠA ANTE, R. Cimer-

mana 5, ZAGREB - HRVAŠKA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 11. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-57023
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00195 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 2/00039/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5686920
Firma: ŽIVINOREJSKA ZADRUGA KR-

ŠKO z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: Cesta krških žrtev 54, 8270

KRŠKO
Osnovni kapital: 216.600,00 SIT
Ustanovitelji: HRIBAR ANDREJ, Prista-

va 10, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM,
vložek: 11.400 SIT, ostalo, vstop: 15. 9.
1992; JURMAN JOŽE, Mrtvice 51, 8273
LESKOVEC PRI KRŠKEM, vložek: 11.400
SIT, ostalo, vstop: 15. 9. 1992; KODRIČ
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ANTON, Šutna 2, 8312 PODBOČJE, vlo-
žek: 11.400 SIT, ostalo, vstop: 15. 9.
1992; KORETIČ JOŽE, Planina 3, 8312
PODBOČJE, vložek: 11.400 SIT, ostalo,
vstop: 15. 9. 1992; MENIČ JOŽE, Mali
Podlog 15, 8273 LESKOVEC PRI KR-
ŠKEM, vložek: 11.400 SIT, ostalo, vstop:
15. 9. 1992; MENIČ MARTIN, Mali Pod-
log 14, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM,
vložek: 11.400 SIT, ostalo, vstop: 15. 9.
1992; MEŽIČ MARTIN, Mali Podlog 22,
8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM, vložek:
11.400 SIT, ostalo, vstop: 15. 9. 1992;
NEČEMER FRANC, Gržeča vas 31, 8273
LESKOVEC PRI KRŠKEM, vložek: 11.400
SIT, ostalo, vstop: 15. 9. 1992; NEČE-
MER JANEZ, Gržeča vas 27, 8273 LE-
SKOVEC PRI KRŠKEM, vložek: 11.400
SIT, ostalo, vstop: 15. 9. 1992; PACEK
ALOJZ, Jelše 17, 8273 LESKOVEC PRI
KRŠKEM, vložek: 11.400 SIT, ostalo, vs-
top: 15. 9. 1992; PACEK JOŽE, Jelše 17,
8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM, vložek:
11.400 SIT, ostalo, vstop: 15. 9. 1992;
PACEK VLADO, Ulica Milke Kerin 13,
8270 KRŠKO, vložek: 11.400 SIT, ostalo,
vstop: 15. 9. 1992; PEČNIK STANKA,
Gunte 8, 8270 KRŠKO, vložek: 11.400
SIT, ostalo, vstop: 15. 9. 1992; PUNTAR
JOŽE, Mali Podlog 21, 8273 LESKOVEC
PRI KRŠKEM, vložek: 11.400 SIT, ostalo,
vstop: 15. 9. 1992; STIPIČ FRANC, Plani-
na 13, 8312 PODBOČJE, vložek: 11.400
SIT, ostalo, vstop: 15. 9. 1992; ŠKEDELJ
JANEZ, Veliko Mraševo 11, 8312 POD-
BOČJE, vložek: 11.400 SIT, ostalo, vs-
top: 15. 9. 1992; VRISK SILVO, Ravne
21, 8272 ZDOLE, vložek: 11.400 SIT,
ostalo, vstop: 15. 9. 1992; ŽARN IVAN,
Gržeča vas 1, 8273 LESKOVEC PRI KR-
ŠKEM, vložek: 11.400 SIT, ostalo, vstop:
15. 9. 1992; ŽARN VINKO, Mali Podlog
6, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM, vlo-
žek: 11.400 SIT, ostalo, vstop: 15. 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 zadruga izbriše iz sodnega re-
gistra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
za gospodarsko družbo od vročitve sklepa
o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-57024
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00196 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 2/00041/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5686903
Firma: VINOGRADNIŠKA ZADRUGA

KOSTANJEVICA z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: Rostoharjeva 88, 8270 KR-

ŠKO
Osnovni kapital: 429.000,00 SIT

Ustanovitelji: VOGLAR STANKO, Lipelj
2, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM, vlo-
žek: 11.000 SIT, ostalo, vstop: 9. 8.
1992; GODLER ANICA, Cesta 4. julija
151, 8270 KRŠKO, vložek: 11.000 SIT,
ostalo, vstop: 9. 8. 1992; BOGOVIČ PA-
VLA, Cesta 4. julija 1, 8270 KRŠKO, vlo-
žek: 11.000 SIT, ostalo, vstop: 9. 8.
1992; KAPLER JOŽE, Ravni 17, 8273 LE-
SKOVEC PRI KRŠKEM, vložek: 11.000
SIT, ostalo, vstop: 9. 8. 1992; ŠPILER
IVAN, Stari grad 15, 8270 KRŠKO, vlo-
žek: 11.000 SIT, ostalo, vstop: 9. 8.
1992; RAK JOŽE, Nova gora 14, 8270
KRŠKO, vložek: 11.000 SIT, ostalo, vs-
top: 9. 8. 1992; BEVK CVETO, Cesta kr-
ških žrtev 135, 8270 KRŠKO, vložek:
11.000 SIT, ostalo, vstop: 9. 8. 1992;
FORNAZARIČ EDVIN, Sremiška 16 a,
8270 KRŠKO, vložek: 11.000 SIT, ostalo,
vstop: 9. 8. 1992; BOŽIČ JOŽE, Kalce
14, 8270 KRŠKO, vložek: 11.000 SIT,
ostalo, vstop: 9. 8. 1992; ŠOBA EDI, Pot
na Polšco 38, 8270 KRŠKO, vložek:
11.000 SIT, ostalo, vstop: 9. 8. 1992;
JORDAN ANTON, Malence 14, 8311 KO-
STANJEVICA NA KRKI, vložek: 11.000
SIT, ostalo, vstop: 9. 8. 1992; RAZBOR-
NIK AVGUST - TEREZIJA, Sovretova 58,
8270 KRŠKO, vložek: 11.000 SIT, ostalo,
vstop: 9. 8. 1992; RAJTERIČ JOŽE, Ro-
stoharjeva 18, 8270 KRŠKO, vložek:
11.000 SIT, ostalo, vstop: 9. 8. 1992; GA-
BRIČ JOŽE, Raka 16, 8274 RAKA, vlo-
žek: 11.000 SIT, ostalo, vstop: 9. 8.
1992; BABIČ LOJZE, Pod goro 10/a,
8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM, vložek:
11.000 SIT, ostalo, vstop: 9. 8. 1992;
PETRETIČ LADO, Jablance 14, 8311 KO-
STANJEVICA NA KRKI, vložek: 11.000
SIT, ostalo, vstop: 9. 8. 1992; BUČAR JO-
ŽE, Senuše 7, 8273 LESKOVEC PRI KR-
ŠKEM, vložek: 11.000 SIT, ostalo, vstop:
9. 8. 1992; ŽAREN FRANC, Senuše 12,
8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM, vložek:
11.000 SIT, ostalo, vstop: 9. 8. 1992;
ARH LADISLAV, Kobile 10, 8273 LESKO-
VEC PRI KRŠKEM, vložek: 11.000 SIT,
ostalo, vstop: 9. 8. 1992; SKUBIC JANEZ,
Gornja Prekopa 10, 8311 KOSTANJEVI-
CA NA KRKI, vložek: 11.000 SIT, ostalo,
vstop: 9. 8. 1992; AVGUŠTIN IVAN, Spod-
nje Dole 7, 8270 KRŠKO, vložek: 11.000
SIT, ostalo, vstop: 9. 8. 1992; DROBNIČ
JOŽE, Veniše 39, 8273 LESKOVEC PRI
KRŠKEM, vložek: 11.000 SIT, ostalo, vs-
top: 9. 8. 1992; JALOVEC JOŽE, Volov-
nik 4, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM,
vložek: 11.000 SIT, ostalo, vstop: 9. 8.
1992; CERJAK RUDI, Pesje 7, 8270 KR-
ŠKO, vložek: 11.000 SIT, ostalo, vstop:
9. 8. 1992; KILER VINKO, Gorenja vas 2,
8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM, vložek:
11.000 SIT, ostalo, vstop: 9. 8. 1992;
TURNŠEK DARKO, Spodnji Stari grad 14,
8270 KRŠKO, vložek: 11.000 SIT, ostalo,
vstop: 9. 8. 1992; KOSOVAN DRAGO,
Mali Podlog 16, 8273 LESKOVEC PRI KR-
ŠKEM, vložek: 11.000 SIT, ostalo, vstop:
9. 8. 1992; URBANČ JOŽE, Jelše 13,
8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM, vložek:
11.000 SIT, ostalo, vstop: 9. 8. 1992;
HRASTELJ IVAN, Kalce 8, 8270 KRŠKO,
vložek: 11.000 SIT, ostalo, vstop: 9. 8.
1992; BABIČ IVAN, Velika vas 25, 8273

LESKOVEC PRI KRŠKEM, vložek: 11.000
SIT, ostalo, vstop: 9. 8. 1992; VOGLAR
ANTON, Selce 9, 8273 LESKOVEC PRI
KRŠKEM, vložek: 11.000 SIT, ostalo, vs-
top: 9. 8. 1992; PETELIN FRANC, Veniše
51, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM, vlo-
žek: 11.000 SIT, ostalo, vstop: 9. 8.
1992; PIRC ALOJZ, Ravni 10, 8270 KR-
ŠKO, vložek: 11.000 SIT, ostalo, vstop:
9. 8. 1992; KOČNAR DARKO, Brezovska
gora 2, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM,
vložek: 11.000 SIT, ostalo, vstop: 9. 8.
1992; KUHAR MARJAN, Malence 13,
8311 KOSTANJEVICA NA KRKI, vložek:
11.000 SIT, ostalo, vstop: 9. 8. 1992;
GLAS MILAN, Sremič 62, 8270 KRŠKO,
vložek: 11.000 SIT, ostalo, vstop: 9. 8.
1992; PEČNIK VLADIMIR, Vojsko 2, 8282
KOPRIVNICA, vložek: 11.000 SIT, ostalo,
vstop: 9. 8. 1992; MEDVED MAJDA, So-
vretova 19, 8270 KRŠKO, vložek: 11.000
SIT, ostalo, vstop: 9. 8. 1992; MARJETIČ
DARKO, Ulica Tončke Čečeve 13, 8270
KRŠKO, vložek: 11.000 SIT, ostalo, vs-
top: 9. 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 zadruga izbriše iz sodnega re-
gistra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
za gospodarsko družbo od vročitve sklepa
o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-57025
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00197 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 2/00040/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5686938
Firma: PRAŠIČEREJSKA ZADRUGA

KRŠKO z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: Cesta krških žrtev 54, 8270

KRŠKO
Osnovni kapital: 143.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOŽIČ ALOJZ, Straža 9,

8274 RAKA, vložek: 11.000 SIT, ostalo,
vstop: 18. 8. 1992; ČERNELIČ ALOJZ,
Zdole 66, 8272 ZDOLE, vložek: 11.000
SIT, ostalo, vstop: 18. 8. 1992; KERIN
ZVONKO, Veliki Podlog 27, 8273 LESKO-
VEC PRI KRŠKEM, vložek: 11.000 SIT,
ostalo, vstop: 18. 8. 1992; LIBENŠEK
BRANKO, Libna 6, 8270 KRŠKO, vložek:
11.000 SIT, ostalo, vstop: 18. 8. 1992;
PETAN DRAGO, Stari grad 44, 8270 KR-
ŠKO, vložek: 11.000 SIT, ostalo, vstop:
18. 8. 1992; PLANINC JOŽE, Pesje 3,
8250 BREŽICE, vložek: 11.000 SIT, osta-
lo, vstop: 18. 8. 1992; PUNTAR ANTON,
Trška gora 52, 8270 KRŠKO, vložek:
11.000 SIT, ostalo, vstop: 18. 8. 1992;
ŠPILER MARTIN, Anže 27, 8280 BRESTA-
NICA, vložek: 11.000 SIT, ostalo, vstop:
18. 8. 1992; ŠTERK ALOJZ, Gmajna 30,
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8274 RAKA, vložek: 11.000 SIT, ostalo,
vstop: 18. 8. 1992; TURK ANDREJ, Brod
4, 8312 PODBOČJE, vložek: 11.000 SIT,
ostalo, vstop: 18. 8. 1992; VOGLAR AN-
TON, Selce 9, 8273 LESKOVEC PRI KR-
ŠKEM, vložek: 11.000 SIT, ostalo, vstop:
18. 8. 1992; VRČEK ALOJZ, Gmajna 2,
8274 RAKA, vložek: 11.000 SIT, ostalo,
vstop: 18. 8. 1992; VRISK SLAVKO, Peči-
ce 17, 8253 ARTIČE, vložek: 11.000 SIT,
ostalo, vstop: 18. 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 zadruga izbriše iz sodnega re-
gistra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
za gospodarsko družbo od vročitve sklepa
o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-57026
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00198 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 2/00018/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5283850
Firma: OBRTNA ZADRUGA FEROTE-

HNA P.O.
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: Krmelj 37, 8296 KRMELJ
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-

ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena zadruga izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sk-
lep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki
začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-57027
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00199 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 2/00048/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5747341
Firma: AGROSLOGA Kmetijska zadru-

ga z.o.o. Kapele
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: Slogonsko 25, 8258 KAPELE
Osnovni kapital: 120.000,00 SIT
Ustanovitelji: RADANOVIČ ROMAN,

Slogonsko 25, 8258 KAPELE, vložek:
40.000 SIT, ostalo, vstop: 10. 12. 1992;
RADANOVIČ MIHAEL, Slogonsko 25,
8258 KAPELE, vložek: 40.000 SIT, osta-
lo, vstop: 10. 12. 1992; KOSTANJŠEK MI-
HAELA, Slogonsko 25, 8258 KAPELE, vlo-

žek: 40.000 SIT, ostalo, 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 zadruga izbriše iz sodnega re-
gistra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
za gospodarsko družbo od vročitve sklepa
o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-57028
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00200 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 2/00032/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5608481
Firma: KMETIJSKO GOZDARSKA ZA-

DRUGA DREN SEVNICA Z.O.O.
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: Savska cesta 24, 8290 SEV-

NICA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: STARE FRANC, Škrljevo

6A, 8232 ŠENTRUPERT, vložek: 2.000
SIT, ostalo, vstop: 26. 3. 1992; KOZINC
FRANC, Zg. Pijavško 10, 8270 KRŠKO,
vložek: 2.000 SIT, ostalo, vstop: 26. 3.
1992; JURGEL NIKO, Žirovnica, 1434 LO-
KA PRI ZIDANEM MOSTU, vložek: 2.000
SIT, ostalo, vstop: 26. 3. 1992; GUŠTIN
JOŽE, Naselje heroja Maroka 7, 8290 SEV-
NICA, vložek: 2.000 SIT, ostalo, vstop:
26. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena zadruga izbriše iz
sodnega  registra.  Pravni  pouk:  Zoper
sklep  je  dopustna  pritožba  v  roku  30
dni, ki začne teči: - za gospodarsko dru-
žbo od vročitve sklepa o izbrisu - za dru-
žbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnika gospodarske družbe od
objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-57029
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00201 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/01990/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5534518
Firma: ERGO - EXIMPORT - MALIĆI IN

OSTALI kmetijstvo in trgovina d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Gornji Lenart 47, 8250 BRE-

ŽICE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT

Ustanovitelji: MALIĆI ISMET, Kettejeva
10, 8250 BREŽICE, vložek: 4.000 SIT,
odg. s svojim premož., vstop: 25. 11.
1991; PRESKAR DAVID, Gornji Lenart 47,
8250 BREŽICE, vložek: 4.000 SIT, odg. s
svojim premož., vstop: 25. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-57030
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00202 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/02143/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5596009
Firma: VINIKA vinarstvo d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica talcev 20, 8311 KOSTA-

NJEVICA NA KRKI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OTTO WILLI SEVŠEK, Kr-

ška cesta 4, 8311 KOSTANJEVICA NA KR-
KI, vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 3. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57031
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00203 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/00415/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5311284
Firma: SOPKO specializirano podje-

tje za industrijsko opremo Krško d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mladinskih delovnih brigad 3,

8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRILC MARJAN, Krivec

48, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500.700
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 7. 1994; CO-
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LARIČ ALOJZ, Gržeča vas 11, 8273 LE-
SKOVEC PRI KRŠKEM, vložek: 500.650
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 7. 1994; KOS
BORIS, Mladinskih delovnih brigad 3, 8273
LESKOVEC PRI KRŠKEM, vložek:
500.650 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57032
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00204 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/02141/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5565618
Firma: FIJAN - ŽUNJIČ IN DRUŽBENI-

KI, TAX-AUTO podjetje za notranjo in zu-
nanjo trgovino, zastopanje, posredova-
nje in storitve d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Obrtniška ulica 24, 8250 BRE-
ŽICE

Osnovni kapital: 8.043,00 SIT
Ustanovitelji: ŽUNJIČ MLADEN, Vrbani

24, ZAGREB, vložek: 2.681 SIT, odg. s
svojim premož., vstop: 5. 2. 1992; FIJAN
MARIJAN, Ilica 76, ZAGREB, vložek: 2.681
SIT, odg. s svojim premož., vstop: 5. 2.
1992; HROVAT DIANA-DINA, Slovenska
vas 48 b, 8250 BREŽICE, vložek: 2.681
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57033
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00205 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 4/01327/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5431310
Firma: HRANILNO KREDITNA SLU-

ŽBA, OZ “BOHOR” p.o. Sevnica

Pravnoorg. oblika: hks
Sedež: Cankarjeva 1, 8290 SEVNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: OZ “BOHOR” p.o., Can-

karjeva 1, 8290 SEVNICA, vložek: 2.000
SIT, ostalo, vstop: 27. 2. 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 hranilno kreditna služba izbri-
še iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper
sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki
začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O prito-
žbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-57034
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00206 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/01018/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5377617
Firma: HOPO HOČEVAR JOŽE trgovi-

na in kooperacija k.d. Drnovo
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Drnovo 17 a, 8273 LESKO-

VEC PRI KRŠKEM
Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: HOČEVAR JOŽE, Drnovo

17 a, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM, vlo-
žek: 3.800 SIT, odg. s svojim premož., vs-
top: 14. 5. 1990; HOČEVAR MILKA, Drno-
vo 17 a, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM,
vložek: 200 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57035
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00207 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/00749/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5352398
Firma: JAMŠEK IN DRUŽBENIKI kon-

fekcija in gradbeništvo d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Zdole 72, 8272 ZDOLE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAMŠEK JOŽE, Zdole 72,

8272 ZDOLE, vložek: 1.000 SIT, odg. s

svojim premož., vstop: 15. 3. 1990; JAM-
ŠEK JOŽICA, Zdole 72, 8272 ZDOLE, vlo-
žek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož., vs-
top: 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57036
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00208 z dne 15. 1.
2002 pod št. vložka 1/01748/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5494257
Firma: CINTECO BOGOLIN IN DRU-

ŽBENIK proizvodno, trgovsko in storitve-
no podjetje k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ulica mlad. del. brigad 29,

8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOGOLIN JOŽE, Ulica

mlad. del. brigad 29, 8273 LESKOVEC PRI
KRŠKEM, vložek: 7.200 SIT, odg. s svojim
premož., vstop: 26. 2. 1991; BOGOLIN
MARINKA, Slomškova 33, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 800 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 12. 1994.

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

Sr-57037
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00209 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 1/04035/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1468740
Firma: INTER-UNIJA, MALBAŠIĆ & CO,

trgovina in storitve d.n.o. Krška vas
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Krška vas 48, 8262 KRŠKA

VAS
Ustanovitelji: MALBAŠIĆ DRAGO, Buda-

ševo 66, SISAK - R HRVAŠKA, odg. s svo-
jim premož., vstop: 10. 11. 1999; RADU-
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LOVIĆ ĐORĐE, Ivane Brlič Mažuranić 14,
NOVSKA - R HRVAŠKA, odg. s svojim pre-
mož., vstop: 10. 11. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57038
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00210 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 1/01084/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5387914
Firma: ADRIATIK podjetje za zunanjo

in notranjo trgovino, turizem in promet
d.o.o. Dobova

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Selska ulica 21, 8257 DOBO-
VA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FREY VLADO, Selska ce-

sta 21, 8257 DOBOVA, vložek: 1.500.000
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57039
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00211 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 1/03873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1197894
Firma: TRON VAN DEN BRAND d.o.o.,

projektiranje, svetovanje in trgovina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta 4. julija 25, 8270 KR-

ŠKO
Osnovni kapital: 6.792.528,40 SIT
Ustanovitelji: TRON svetovanje, trgovi-

na, proizvodnja d.o.o. Krško, Župančičeva
9, 8270 KRŠKO, vložek: 3.464.190,70
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 11. 1996;
VAN DEN BRAND BEREGENINGSTECH-
NIEK B.V., Bosschenhoofd, BOSSCHEN-

HOOFD - NIZOZEMSKA, vložek:
3.328.337,70 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57040
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00212 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 1/04041/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1468669
Firma: SM MARIS Trgovina in poslov-

ne storitve Krško d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gubčeva 11, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 2.411.916,00 SIT
Ustanovitelji: STOJANOVIĆ MARINKO,

Sajmišna 2/b, SVETI IVAN ZELINA HRVA-
ŠKA, vložek: 1.205.958 SIT, ne odgovarja,
vstop: 5. 11. 1999; STOJANOVIĆ MIRJA-
NA, Sajmišna 2/b, SVETI IVAN ZELINA HR-
VAŠKA, vložek: 1.205.958 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 5. 11. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57041
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00213 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 1/01927/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5533350
Firma: KONEKS Poslovni center Ko-

privnica d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koprivnica 32, 8282 KOPRIV-

NICA
Osnovni kapital: 5.696.000,00 SIT
Ustanovitelji: BREZOVŠEK ALOJZ, Tito-

va cesta 14, 8281 SENOVO, vložek:
5.696.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57042
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00214 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 1/01487/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5442338
Firma: KOMFOR gradbeno podjetje

d.o.o. Brežice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Meškova 4, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUŠEVIČ IVICA, Meškova

ulica 4, 8250 BREŽICE, vložek: 2.100.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57043
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00215 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 1/03889/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1202146
Firma: SUŠIN IN SUŠIN Modni salon

Exclusive prodaja in izposoja d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta prvih borcev 46, 8250

BREŽICE
Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Ustanovitelji: SUŠIN DUŠAN, Šolska uli-

ca 1, 8250 BREŽICE, vložek: 10.000 SIT,
odg. s svojim premož., vstop: 15. 9. 1997;
SUŠIN SNEŽANA, Šolska ulica 1, 8250
BREŽICE, vložek: 10.000 SIT, odg. s svo-
jim premož., vstop: 15. 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-
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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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57044
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00216 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 1/02390/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5642787
Firma: INTER M trgovina in špedicija,

Brežice, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prežihova ul. 11, 8250 BRE-

ŽICE
Osnovni kapital: 1.512.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEGAM MAJA, Prežihova

ulica 11, 8250 BREŽICE, vložek:
1.512.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57045
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00217 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 1/02595/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5645280
Firma: EUROPAK trgovina in storitve

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prešernova 6, 8281 SENOVO
Osnovni kapital: 1.528.700,00 SIT
Ustanovitelji: OMERZU VOJKO, Ulica 9.

februarja 8, 8281 SENOVO, vložek:
382.175 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 4.
1997; DOBROVNIK NADA, Prešernova uli-
ca 6, 8281 SENOVO, vložek: 1.146.525
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57046
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00218 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 1/03169/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5750750
Firma: ZAGMAJSTER servis in trgovi-

na Bizeljsko d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Kumrovška cesta 5, 8259 BI-

ZELJSKO
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAGMAJSTER MARJAN,

Bizeljska cesta 67, 8259 BIZELJSKO, vlo-
žek: 50.000 SIT, odg. s svojim premož.,
vstop: 3. 4. 1993; ZAGMAJSTER RENA-
TA, Bizeljska cesta 67, 8259 BIZELJSKO,
vložek: 50.000 SIT, odg. s svojim premož.,
vstop: 3. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57047
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00219 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 1/02622/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5691737
Firma: FEROTEHNA zastopstva, trgo-

vina in storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kettejeva 6, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČABRAJA IVICA, Kettejeva

ulica 6, 8250 BREŽICE, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 9. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži

v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57048
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00220 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 1/03229/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5761808
Firma: GUNTE gradbeništvo, inženi-

ring, mehanizacija d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Drnovo 80, 8273 LESKOVEC

PRI KRŠKEM
Osnovni kapital: 1.510.000,00 SIT
Ustanovitelji: GIM GRADBENIŠTVO, IN-

ŽENIRING, MEHANIZACIJA D.O.O., Ljub-
ljanska cesta 104, 8000 NOVO MESTO,
vložek: 1.510.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57049
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00221 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 1/01420/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5431921
Firma: LES COMM foto atelje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bizeljska c. 67, 8259 BIZELJ-

SKO
Osnovni kapital: 1.780.025,00 SIT
Ustanovitelji: SLATNER ERIK, Bukovje

8, 8259 BIZELJSKO, vložek: 10.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 11. 1990; SLAT-
NER GERJEVIČ MARJETKA, Bukovje 8,
8259 BIZELJSKO, vložek: 1.770.025 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 3. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.
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Sr-57050
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00222 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 1/01730/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5482232
Firma: VIKOMA ALUMINIJ proizvodno-

trgovsko podjetje Brežice d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kosovelova 5, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 1.523.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZORKO ANTON, Kozjan-

skih borcev 24, 8250 BREŽICE, vložek:
761.500 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1991; ŠUŠTERIČ JOŽE, Kosovelova 5,
8250 BREŽICE, vložek: 761.500 SIT, ne
odgovarja, vstop: 2. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57051
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00223 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 1/02693/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5679656
Firma: IRRA podjetje za trgovino in

storitve d.o.o. Senovo
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Delavska 9, 8281 SENOVO
Osnovni kapital: 1.608.000,00 SIT
Ustanovitelji: SANDA IRENA, Delavska

9, 8281 SENOVO, vložek: 1.608.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-57052
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00224 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 1/01064/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

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

Matična številka: 5384184
Firma: KIDS CLUB inženiring, proiz-

vodnja in storitve Raka d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rovišče 47, 0000 RAKA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAHOVNE MIROSLAVA,

Rovišče 47, 8274 RAKA, vložek: 1.502.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57053
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00225 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 1/03372/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5782457
Firma: SB - TRADE trgovina in storitve

d.o.o. Dobova
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Veliki Obrež 62, 8257 DOBOVA
Osnovni kapital: 2.040.000,00 SIT
Ustanovitelji: SMREKAR BRANKO, Veli-

ki Obrež 62, 8257 DOBOVA, vložek:
2.040.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 6.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-57054
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00226 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 1/03518/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5806160
Firma: GABER Storitveno podjetje

d.o.o. Studenec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Studenec 1/a, 8293 STUDE-
NEC

Osnovni kapital: 3.285.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK TOMAŽ, Studenec

1/a, 8293 STUDENEC, vložek: 1.642.500
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 7. 1993; ŽI-
BERT ANDREJ, Brezovo 9, 8293 STUDE-
NEC, vložek: 1.642.500 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 5. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57055
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00227 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 1/01372/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5431280
Firma: DIKA Intelektualne storitve in

trgovina Krško d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ul. Milke Kerinove 24, 8270

KRŠKO
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUREVIJA ANTO, Ul. Mil-

ke Kerinove 24, 8270 KRŠKO, vložek:
751.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 9.
1990; KUREVIJA MARIJA, Ul. Milke Keri-
nove 24, 8270 KRŠKO, vložek: 751.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-57056
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00228 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 1/01977/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5534577
Firma: MARK podjetje za poslovne

storitve in trgovino d.o.o. Senovo
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 12 / 14. 2. 2002 / Stran 1235

Sedež: Delavska ulica 8, 8281 SE-
NOVO

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLANŠČEK DRAGO, De-

lavska ulica 8, 8281 SENOVO, vložek:
754.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 10.
1991; KLANŠEK NASTJA, Delavska ulica
8, 8281 SENOVO, vložek: 754.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 21. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57057
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00229 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 1/02491/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5645930
Firma: ABRAM ŠPELA & NIKA proiz-

vodnja in storitve d.n.o. Senovo
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Senovskih borcev NOB 2,

8281 SENOVO
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ABRAM SIMONA, Senov-

skih borcev NOB 2, 8281 SENOVO, vlo-
žek: 4.000 SIT, odg. s svojim premož., vs-
top: 8. 4. 1992; ABRAM DANIEL, Senov-
skih borcev NOB 2, 8281 SENOVO, vlo-
žek: 4.000 SIT, odg. s svojim premož.,
vstop: 8. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57058
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00230 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 1/02803/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5705568
Firma: KOZMUS proizvodnja in trgovi-

na Zabukovje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Podvrh 14, 8292 ZABUKOVJE
Osnovni kapital: 1.533.711,00 SIT
Ustanovitelji: KOZMUS IVAN, Podvrh l4,

8292 ZABUKOVJE, vložek: 1.533.711 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57059
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00231 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 1/03504/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5820723
Firma: ROCKY import, export d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Loče 14, 8257 DOBOVA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRAVOS PETER, Drulovka

- del 16B, 4000 KRANJ, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57060
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00232 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 1/02551/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5624746
Firma: ZEKOTEKS proizvodnja, trgo-

vina, uvoz in izvoz Kapele d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Podvinje 6/a, 8258 KAPELE
Ustanovitelji: PODHRAŠKI ZLATKO,

Orešje 53, ZAGREB R HRVAŠKA, ne odgo-
varja, vstop: 5. 4. 1992; PODHRAŠKI VE-
SNA, Orešje 53, ZAGREB R HRVAŠKA, ne
odgovarja, vstop: 5. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,

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

Sr-57061
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00233 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 1/03906/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1254359
Firma: LEGO - ISAKOVIĆ & BUGARSKI

trgovina, zastopanje, projektiranje d.n.o.
Brežice

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Zakot 43, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: ISAKOVIĆ LJUBO, Vinka

Žganca 11, VARAŽDIN - R HRVAŠKA, vlo-
žek: 5.000 SIT, odg. s svojim premož., vs-
top: 6. 1. 1998; ISAKOVIĆ RENATA, Vinka
Žganca 11, VARAŽDIN - R HRVAŠKA, vlo-
žek: 5.000 SIT, odg. s svojim premož., vs-
top: 6. 1. 1998; BUGARSKI TOMISLAV, Ta-
kovska 21, ŠABAC - ZRJ, odg. s svojim
premož., vstop: 30. 5. 2000; BUGARSKI
JELENA, Takovska 21, ŠABAC - ZRJ, odg.
s svojim premož., vstop: 30. 5. 2000.

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

Sr-57062
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00234 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 2/00027/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5421004
Firma: STANOVANJSKA ZADRUGA

“DOM” SEVNICA z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: Savska cesta 20/b, 8290 SEV-

NICA
Osnovni kapital: 20.700,00 SIT
Ustanovitelji: VRISK ANTON, Orehovo

45, 8290 SEVNICA, vložek: 300 SIT, osta-
lo, vstop: 18. 7. 1990; VOLARIČ SILVO,
Šentjur na polju 11, 1434 LOKA PRI ZIDA-
NEM MOSTU, vložek: 300 SIT, ostalo, vs-
top: 18. 7. 1990; MARVIČ VLADO, Ulica
Talcev 4, 1433 RADEČE, vložek: 300 SIT,
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ostalo, vstop: 18. 7. 1990; DOLENŠEK AN-
TON, Bučka 26, 8275 ŠKOCJAN, vložek:
300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7. 1990; AMER-
ŠEK JOŽE, Metni vrh 1, 8290 SEVNICA,
vložek: 300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7. 1990;
KLAKOČAR VLADO, Cankarjeva 4, 8290
SEVNICA, vložek: 300 SIT, ostalo, vstop:
18. 7. 1990; SIMONČIČ FRANC, Dolenji
Boštanj 33, 8294 BOŠTANJ, vložek: 300
SIT, ostalo, vstop: 18. 7. 1990; PUC ERI-
KA, Taborniška 7, 8290 SEVNICA, vložek:
300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7. 1990; TRE-
FALT IVAN, Ribniki 79, 8290 SEVNICA, vlo-
žek: 300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7. 1990;
PAVLIČ IVAN, Mrzla planina 35, 8292 ZA-
BUKOVJE, vložek: 300 SIT, ostalo, vstop:
18. 7. 1990; ŠUŠTERIČ SLAVICA, Podvrh,
8292 ZABUKOVJE, vložek: 300 SIT, ostalo,
vstop: 18. 7. 1990; PETERLIN MARIJA,
Štrit, 8275 ŠKOCJAN, vložek: 300 SIT, osta-
lo, vstop: 18. 7. 1990; IMPERL ZINKA, Kve-
drova 31, 8290 SEVNICA, vložek: 300 SIT,
ostalo, vstop: 18. 7. 1990; KLENOVŠEK
IRENA, Heroja Maroka 25, 8290 SEVNICA,
vložek: 300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7. 1990;
PAPEŽ JOŽE, Zg. Vodale 6, 8295 TRŽI-
ŠČE, vložek: 300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7.
1990; ZUPAN MARIJA, Vrh 35, 8294 BOŠ-
TANJ, vložek: 300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7.
1990; MAVRIČ MIRKO, Drušče 10, 8295
TRŽIŠČE, vložek: 300 SIT, ostalo, vstop:
18. 7. 1990; ZABUKOVEC MARKO, Gabri-
jele 29, 8296 KRMELJ, vložek: 300 SIT,
ostalo, vstop: 18. 7. 1990; REPOVŽ
FRANC, Birna vas 21, 8297 ŠENTJANŽ,
vložek: 300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7. 1990;
ŠOBER FRANC, Kompolje 10, 8294 BOŠ-
TANJ, vložek: 300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7.
1990; MLAKAR JOŽICA, Studenec 42,
8293 STUDENEC, vložek: 300 SIT, ostalo,
vstop: 18. 7. 1990; FIUS KRISTINA, Kaju-
hova 11, 8290 SEVNICA, vložek: 300 SIT,
ostalo, vstop: 18. 7. 1990; RUPAR ALOJZ,
Dolenji Boštanj 114, 8294 BOŠTANJ, vlo-
žek: 300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7. 1990;
SAVINC MILENA, Log 43, 8294 BOŠTANJ,
vložek: 300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7. 1990;
KRISTANŠEK MARJETA, Drožanjska 29 b,
8290 SEVNICA, vložek: 300 SIT, ostalo, vs-
top: 18. 7. 1990; KOKOVE STANE, Rovi-
šče, 8293 STUDENEC, vložek: 300 SIT,
ostalo, vstop: 18. 7. 1990; STARIČ FRANC,
Gor. Brezovo, 8290 SEVNICA, vložek: 300
SIT, ostalo, vstop: 18. 7. 1990; BEC IVICA,
Krmelj 86, 8296 KRMELJ, vložek: 300 SIT,
ostalo, vstop: 18. 7. 1990; TUHTAR MIHA-
ELA, Orehovo 28, 8290 SEVNICA, vložek:
300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7. 1990; ER-
MAN STANE, Šentjanž 92, 8297 ŠEN-
TJANŽ, vložek: 300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7.
1990; RADENŠEK ŠTEFKA, Trg svobode
15, 8290 SEVNICA, vložek: 300 SIT, osta-
lo, vstop: 18. 7. 1990; ŽIČKAR ALOJZ, Pot
na zajčjo goro 27, 8290 SEVNICA, vložek:
300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7. 1990; POV-
ŠIČ FRANC, Malkovec, 8295 TRŽIŠČE, vlo-
žek: 300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7. 1990;
MAROLT FANI, Boštanj 4, 8294 BOŠTANJ,
vložek: 300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7. 1990;
MOČNIK JOŽE, Radež 16, 1434 LOKA PRI
ZIDANEM MOSTU, vložek: 300 SIT, ostalo,
vstop: 18. 7. 1990; RIMC JOŽE, Vrh 51,
8294 BOŠTANJ, vložek: 300 SIT, ostalo,
vstop: 18. 7. 1990; KRANJC SREČKO, Za-
bukovje 36, 8292 ZABUKOVJE, vložek: 300

SIT, ostalo, vstop: 18. 7. 1990; KOZMUS
MIHAEL, Lončarjev dol 11, 8290 SEVNICA,
vložek: 300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7. 1990;
GORENC STANISLAV, Sokolska 4, 8233
MIRNA, vložek: 300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7.
1990; REPOVŽ MARIJA, Šentjanž 20 b,
8297 ŠENTJANŽ, vložek: 300 SIT, ostalo,
vstop: 18. 7. 1990; ZEMLJAK JOŽE, Ribniki
26, 8290 SEVNICA, vložek: 300 SIT, ostalo,
vstop: 18. 7. 1990; KLENOVŠEK FRANC,
Radež 23, 1434 LOKA PRI ZIDANEM MO-
STU, vložek: 300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7.
1990; BIZJAK JOŽE, Šentjur na polju 13,
1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU, vložek:
300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7. 1990; MAR-
TINČIČ ANTON, Hince 14, 8296 KRMELJ,
vložek: 300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7. 1990;
ŠTOJS MIRAN, Savska cesta 4 a, 8290 SEV-
NICA, vložek: 300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7.
1990; SENIČAR MATIJA, Čanje, 8290 SEV-
NICA, vložek: 300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7.
1990; BEVC CVETKA, Heroja Maroka 7,
8290 SEVNICA, vložek: 300 SIT, ostalo, vs-
top: 18. 7. 1990; MESOJEDEC STANKO,
Kompolje, 8294 BOŠTANJ, vložek: 300 SIT,
ostalo, vstop: 18. 7. 1990; STOPAR FRANC,
Kladje 31, 8283 BLANCA, vložek: 300 SIT,
ostalo, vstop: 18. 7. 1990; CIZERLE VINKO,
Log, 8294 BOŠTANJ, vložek: 300 SIT, osta-
lo, vstop: 18. 7. 1990; BLAŽEVIČ MARIJA,
Hudobrezje 5, 8293 STUDENEC, vložek:
300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7. 1990; STRI-
TAR JAKOB, Poklek, 8283 BLANCA, vložek:
300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7. 1990; VIRANT
ANTON, Cirje 19, 8274 RAKA, vložek: 300
SIT, ostalo, vstop: 18. 7. 1990; DOBOVŠEK
MAKSIMILJAN, Razbor 39, 1434 LOKA PRI
ZIDANEM MOSTU, vložek: 300 SIT, ostalo,
vstop: 18. 7. 1990; ŠVAB VOJKO, Glavni trg
10, 8290 SEVNICA, vložek: 300 SIT, ostalo,
vstop: 18. 7. 1990; PELKO JOŽE, Šentjanž
41, 8297 ŠENTJANŽ, vložek: 300 SIT, osta-
lo, vstop: 18. 7. 1990; POŽUN FRANC, Blan-
ca 2, 8283 BLANCA, vložek: 300 SIT, ostalo,
vstop: 18. 7. 1990; MAJCEN ANDREJ, Šen-
tjanž 64, 8297 ŠENTJANŽ, vložek: 300 SIT,
ostalo, vstop: 18. 7. 1990; RADENŠEK JA-
NI, Linhartova 11, 8250 BREŽICE, vložek:
300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7. 1990; ZUPAN
BOJAN, Cesta na grad 15 a, 8290 SEVNICA,
vložek: 300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7. 1990;
GOLOB BOJAN, Dolenji Boštanj 116, 8294
BOŠTANJ, vložek: 300 SIT, ostalo, vstop:
18. 7. 1990; MIRT ZVONKO, Cesta na grad
15, 8290 SEVNICA, vložek: 300 SIT, ostalo,
vstop: 18. 7. 1990; STOJANOVIČ MILICA,
Florjanska 73/a, 8290 SEVNICA, vložek: 300
SIT, ostalo, vstop: 18. 7. 1990; MLAKAR JO-
ŽICA, Log, 8294 BOŠTANJ, vložek: 300 SIT,
ostalo, vstop: 18. 7. 1990; GRM MILENA,
Šentjanž 71 b, 8297 ŠENTJANŽ, vložek: 300
SIT, ostalo, vstop: 18. 7. 1990; ZAGRAJŠEK
BRANKA, Dolenji Boštanj 8, 8294 BOŠTANJ,
vložek: 300 SIT, ostalo, vstop: 18. 7. 1990;
KOLMAN MARINKA, Cesta na grad 29, 8290
SEVNICA, vložek: 300 SIT, ostalo, vstop:
18. 7. 1990; JAMŠEK ANDREJA, Kamenica
7, 8296 KRMELJ, vložek: 300 SIT, ostalo,
vstop: 18. 7. 1990; KOSTANJŠEK IRENA,
Elektrarniška 28, 8280 BRESTANICA, vlo-
žek: 300 SIT, ostalo, vstop: 18. 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 zadruga izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnika gospodarske družbe od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pri-
tožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-57063
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00235 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 1/02200/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5585872
Firma: ALLEGRO popravila in vzdrže-

vanje cestnih motornih vozil, Kostanje-
vica na Krki, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gorjupova 10a, 8311 KOSTA-
NJEVICA NA KRKI

Osnovni kapital: 1.504.700,00 SIT
Ustanovitelji: KASTELIC ANTON, Gorju-

pova 10a, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI,
vložek: 1.504.700 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57064
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00236 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 1/02173/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5577349
Firma: AGROTRADE živilsko proizvo-

dno podjetje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Arto 22, 8293 STUDENEC
Osnovni kapital: 1.534.000,00 SIT
Ustanovitelji: KAVAŠ MARJANA, Arto 22,

8293 STUDENEC, vložek: 1.534.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
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gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-57065
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00237 z dne 16. 1.
2002 pod št. vložka 2/00036/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5660114
Firma: POLJEDELSKO ŽIVINOREJSKA

ZADRUGA z.o.o. Brežice
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: Topliška cesta 33, 8250 BRE-

ŽICE
Osnovni kapital: 102.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVOSELIČ VIKTOR, Ri-

bnica 28, 8261 JESENICE NA DOLENJ-
SKEM, vložek: 6.000 SIT, ostalo, vstop:
12. 6. 1992; ŠETINC FRANC, Prečna pot
16, 8250 BREŽICE, vložek: 6.000 SIT,
ostalo, vstop: 12. 6. 1992; VOGLEŽ
FRANC, Ulica Kozjanskih borcev 3, 8250
BREŽICE, vložek: 6.000 SIT, ostalo, vstop:
12. 6. 1992; ZADNIK STANE, Savska pot
3, 8250 BREŽICE, vložek: 6.000 SIT, osta-
lo, vstop: 12. 6. 1992; ZIDANIČ MILJAN,
Piršenbreg 19, 8254 GLOBOKO, vložek:
6.000 SIT, ostalo, vstop: 12. 6. 1992;
ZORKO JOŽE, Velike Malence 23, 8262
KRŠKA VAS, vložek: 6.000 SIT, ostalo, vs-
top: 12. 6. 1992; ZUPANČIČ ANTON, Sela
55, 8257 DOBOVA, vložek: 6.000 SIT,
ostalo, vstop: 12. 6. 1992; DUŠAK JANEZ,
Cerklje ob Krki 10, 8263 CERKLJE OB
KRKI, vložek: 6.000 SIT, ostalo, vstop:
12. 6. 1992; FRANCEKOVIČ STANKO, Žu-
pelevec 43, 8258 KAPELE, vložek: 6.000
SIT, ostalo, vstop: 12. 6. 1992; GRUBIČ
MIRAN, Žagarska 3, 8250 BREŽICE, vlo-
žek: 6.000 SIT, ostalo, vstop: 12. 6. 1992;
GRUBIČ JOŽE, Žagarska 3, 8250 BREŽI-
CE, vložek: 6.000 SIT, ostalo, vstop: 12. 6.
1992; HORVATIČ DANICA, Krška vas 82,
8262 KRŠKA VAS, vložek: 6.000 SIT, osta-
lo, vstop: 12. 6. 1992; KRULIK PAVLA, Se-
la 49, 8257 DOBOVA, vložek: 6.000 SIT,
ostalo, vstop: 12. 6. 1992; KLEMENČIČ
STANKO, Velika Dolina 7, 8261 JESENICE
NA DOLENJSKEM, vložek: 6.000 SIT, osta-
lo, vstop: 12. 6. 1992; LAPUH DARKO,
Artiče 8, 8253 ARTIČE, vložek: 6.000 SIT,
ostalo, vstop: 12. 6. 1992; LAPUH MAR-
TIN, Artiče 8, 8253 ARTIČE, vložek: 6.000
SIT, ostalo, vstop: 12. 6. 1992; LUPŠINA
IVAN, Gaberje 11, 8257 DOBOVA, vložek:
6.000 SIT, ostalo, vstop: 12. 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 zadruga izbriše iz sodnega re-
gistra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
za gospodarsko družbo od vročitve sklepa
o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

LJUBLJANA

Sr-46912
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04059 z dne 12. 7.
2001 pod št. vložka 1/10314/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5721954
Firma: A & M trgovsko podjetje, d.o.o.,

Ljubljana, Pot na Fužine 1
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pot na Fužine 1, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.735.525,00 SIT
Ustanovitelji: GAŠI MUSA, Pot na Fužine

1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 867.762,50
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 12. 1990; GA-
ŠI ALMIRA, Pot na Fužine 1, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 867.762,50 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 4. 12. 1990.

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

Sr-46916
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09295 z dne 16. 7.
2001 pod št. vložka 1/14263/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5543754
Firma: BI - BI, trgovina, gostinstvo

d.o.o. Horjul
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Horjul 181/b, 1354 HORJUL
Osnovni kapital: 1.651.200,00 SIT
Ustanovitelji: KOPAČ BIBIJANA, Koreno

17, 1354 HORJUL, vložek: 825.600 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 11. 1991; KO-
PAČ DARKO, Koreno 17, 1354 HORJUL,
vložek: 825.600 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 11. 1991.

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

Sr-46917
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09809 z dne 7. 8.
2001 pod št. vložka 1/09953/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

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

Matična številka: 5443245
Firma: VARING Specializirano podje-

tje varstva pri delu d.o.o. Vrhnika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Na klancu 19, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 1.552.000,00 SIT
Ustanovitelji: OBLAK IVAN, Na klancu

19, 1360 VRHNIKA, vložek: 1.552.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 12. 1990.

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

Sr-46918
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10767 z dne 12. 7.
2001 pod št. vložka 1/25448/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5848199
Firma: HALK B & H COMPANY družba

za trgovino in proizvodnjo, d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržaška cesta 2, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.579.009,40 SIT
Ustanovitelji: OMER BEHMEN, Ul. Mje-

denica 5, SARAJEVO, vložek: 789.504,70
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 4. 1994;
HADŽIOSMANOVIĆ ESAD, Obala 27. jula
83, SARAJEVO, vložek: 789.504,70 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-46919
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10768 z dne 12. 7.
2001 pod št. vložka 1/20440/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5687691
Firma: SLOKAN INTERNATIONAL SIY.

GARDNER trgovsko podjetje k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
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Sedež: Padlih borcev 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.618,00 SIT
Ustanovitelji: GARDNER SYLVIE MARIE

PAULETTE, 293 GLENWIEW AVE. OS-
HAWA, ONTARIO KANADA, vložek: 51.316
SIT, odg. s svojim premož., vstop: 20. 7.
1992; GARDNER L. DAVID, 293 GLEN-
WIEW AVE. OSHAWA, ONTARIO, KANA-
DA, vložek: 49.302 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 25. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46920
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10776 z dne 12. 7.
2001 pod št. vložka 1/15995/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5622034
Firma: TRGOPRODUKT podjetje za

proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmartinska 28, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.107.000,00 SIT
Ustanovitelji: KEREZOVIĆ DJORDJE,

Primorska ul. 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.107.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-48217
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12995 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/02419/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5293472
Firma: INTERMARKET trgovina in go-

stinstvo, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Prešernova 9, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: POPLATNIK JOŽE, Prešer-

nova 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10.
1989.

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

Sr-48218
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12996 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/03341/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5328527
Firma: MA-ČE PLAST proizvodnja, tr-

govina na debelo in drobno, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stara Vrhnika 2, 1360 VRH-

NIKA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČELEC MARJAN, Stara Vr-

hnika 2, 1360 VRHNIKA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-48219
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12997 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/04994/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5340454
Firma: QUADRA d.o.o., finalna grad-

bena dela in zunanjetrgovinske storitve,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pod hribom 55, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.531.000,00 SIT

Ustanovitelji: ŽETKO NINA, Lamutova
19, 1000 LJUBLJANA, vložek: 765.500
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 12. 1989; ŽET-
KO ALEŠ, Via del Berlam 4, TRIES TRIE-
STE, vložek: 765.500 SIT, ne odgovarja,
vstop: 5. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48220
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12998 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/07051/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5374928
Firma: SKYSCRAPER Podjetje za

gradbeništvo in inženiring, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vojkova 63, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.550.000,00 SIT
Ustanovitelji: SMODIŠ ALOJZ, Krakov-

ska 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
775.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 8.
1994; SMODIŠ DAMJAN, Krakovska 27,
1000 LJUBLJANA, vložek: 775.000 SIT,
ne odgovarja, 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48221
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12999 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/07079/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5374979
Firma: MAVEROS podjetje za trgovino

in storitveni inženiring d.o.o., Ljubljana,
Zofke Kvedrove 30

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zofke Kvedrove 30, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.592.000,00 SIT
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Ustanovitelji: KNEŽEVIĆ MARINKO, Zof-
ke Kvedrove 30, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 530.666,66 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 5. 1990; KNEŽEVIĆ ROBERT, Zofke
Kvedrove 30, 1000 LJUBLJANA, vložek:
530.666,66 SIT, ne odgovarja, vstop:
31. 12. 1994; KNEŽEVIĆ VESELIN, Zofke
Kvedrove 30, 1000 LJUBLJANA, vložek:
530.666,66 SIT, ne odgovarja, vstop:
31. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48222
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13000 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/07243/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5391695
Firma: CPI cestno prometni inženi-

ring, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Breznikova 55, Ihan, 1230

DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.577.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRAČMAN DUŠAN, HUBA-

DOVA 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.577.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48223
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13001 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/07470/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5391385
Firma: PARTNER - EKO podjetje za

izobraževanje, požarno varnost, ekolo-
gijo in inženiring, d.o.o., Ul. Jožeta Ja-
plja 23 1000 Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ul. Jožeta Japlja 23, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OLAJ DUŠAN, UL. Jožeta

Japlja 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48224
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13002 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/08083/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5393116
Firma: STUDIO ESENCA storitve in tr-

govina, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rimska cesta 14, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROGULJIĆ SUZANA, Krška

vas 102, 8250 BREŽICE, vložek: 1.502.000
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48225
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13003 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/08558/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5617910
Firma: LOOK - JANŽELJ IN GRAČNER

Proizvodno in trgovsko podjetje, d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 185, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRAČNER METKA, Ulica

Ane Ziherlove 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:

2.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
5. 9. 1990; JANŽELJ IVAN, Sp. Rudnik II/8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48226
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13004 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/09531/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5427614
Firma: ANDORA - MOLEK trgovina in

proizvodnja d.o.o. Borovnica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljanska c. 32, 1353 BO-

ROVNICA
Osnovni kapital: 2.155.500,00 SIT
Ustanovitelji: MOLEK SIMONA, Ljubljan-

ska 32, 1353 BOROVNICA, vložek:
2.155.500 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48227
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13005 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/09603/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5444683
Firma: ŽAG - LES lesno predelovalno

in trgovsko podjetje d.o.o., Tržaška 18,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržaška 118, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.622.100,00 SIT
Ustanovitelji: ZELKO MARJAN, RAMOV-

ŠEVA 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 540.700
SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 10. 1990; BA-
JEC SLAVKO, VERD 118, 1360 VRHNIKA,
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vložek: 540.700 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 10. 1990; NOVAK CIRILA, Kotnikova 22,
1360 VRHNIKA, vložek: 540.700 SIT, ne od-
govarja, 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 finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48228
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13006 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/09755/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5437512
Firma: NATURCOLOR izdelovanje di-

sperzijskih mas in trgovina, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cankarjeva 10, 1370 LOGA-

TEC
Osnovni kapital: 2.384.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPET JOŽE, Ob izviru 2,

1360 VRHNIKA, vložek: 2.384.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48229
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13007 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/09995/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5444969
Firma: SABOS trgovsko podjetje

d.o.o., LJUBLJANA, Stegne 11
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stegne 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.244.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠORDJAN LJUBIŠA, Petra

Drapšina 21, SIVAC, vložek: 2.244.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 8. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48230
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13008 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/10632/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5465818
Firma: LIKAR podjetje za poslovno in

finančno svetovanje, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bevke 5, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 1.588.900,00 SIT
Ustanovitelji: LIKAR IZTOK, Bevke 5,

1360 VRHNIKA, vložek: 1.588.900 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48231
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13009 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/10948/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5486122
Firma: HART d.o.o., Ljubljana, Podje-

tje za grafično, proizvodno trgovsko in
gostinsko turistično dejavnost

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ul. Mirka Tomšiča 13, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.504.000,00 SIT
Ustanovitelji: SELKO ANDREJ, Ul. Mar-

ka Šlajmerja 37, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.504.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 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

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

Sr-48232
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13010 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/11982/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5484863
Firma: MRGOLE & CO. Mini market,

delikatesa, podjetje za trženje, d.n.o.,
Vrhnika

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Idrijska 18, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: MRGOLE MARJETKA, C.

krimskega odreda 52, 1360 VRHNIKA, vlo-
žek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož., vs-
top: 18. 1. 1991; MRGOLE DRAGO, C.
krimskega odreda 52, 1360 VRHNIKA, vlo-
žek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož., vs-
top: 18. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48233
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13011 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/12116/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5483956
Firma: SAD-LINE družba za proizvod-

njo, trgovino, gostinstvo, turizem, šport
in marketing, d.o.o., Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ul. treh talcev 28 c, 1240
KAMNIK

Osnovni kapital: 2.143.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOLINŠEK SAŠO, Ulica

treh talcev 28 c, Mekinje, 1240 KAMNIK,
vložek: 2.143.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 22. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
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gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48234
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13012 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/12174/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5487455
Firma: RURA finančni inženiring, ra-

čunovodske storitve in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dunajska 106, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 9.372.000,00 SIT
Ustanovitelji: RADOJEVIĆ RUŽICA, Trg

Oktobrske revolucije 6, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 9.372.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 15. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-48235
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13013 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/12250/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5489105
Firma: TOTAL COMMERCE Export-im-

port, trgovanje in posredovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 264

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celovška 264, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.522.457,00 SIT
Ustanovitelji: TEKAVEC MARKO, Marti-

na Krpana 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.522.457 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži

v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48236
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13015 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/13897/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5545366
Firma: BARTOP podjetje za proizvod-

njo točilnih sistemov d.o.o. Grosuplje,
Adamičeva c. 36

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Adamičeva 36, 1290 GROSU-
PLJE

Osnovni kapital: 1.580.540,00 SIT
Ustanovitelji: ČAMPA MATJAŽ, II. grupe

odredov 26, 1295 IVANČNA GORICA, vlo-
žek: 869.297 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 11. 1991; MLAKAR STANKO, Vrh nad
Višnjo goro, 1294 VIŠNJA GORA, vložek:
426.745,80 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 11. 1991; ŠKERLJ FRANC, Pod hri-
bom c. IV/20, 1290 GROSUPLJE, vložek:
284.497,20 SIT, ne odgovarja, 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48237
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13016 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/14251/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5553938
Firma: ARTUS Podjetje za inženiring

d.o.o. Ljubljana, Celovška 28a
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celovška 28 a, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.037,52 SIT
Ustanovitelji: VUKOVIĆ ŽELJKO, Tugo-

merjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500.012,51 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 12. 1991; VUKOVIĆ GORAN, Bratovše-
va ploščad 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500.012,51 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 12. 1991; KREITMAYER ZORAN, Bra-
tovševa ploščad 35, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 500.012,50 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48238
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13017 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/15437/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5633419
Firma: IZVOR proizvodnja, storitve in

trgovina za bolj zdravo življenje, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dolenjska cesta 13/I, 1108
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRIZSTAN JAN, Dolenjska

cesta 13, 1108 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48239
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13018 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/16453/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5575311
Firma: ŠIPAD KOMERC LJUBLJANA

Družba za notranjo in zunanjo trgovino
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta ljubljanske brigade 9,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠIPAD KOMERC, PODJE-

TJE ZA TRGOVINO Z IZDELKI gozdarstva
in predelave lesa d.d. - P.O. Sarajevo, Tram-
pina 14, SARAJ SARAJEVO, vložek:
1.230.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 2.
1992; KONO - INDUSTRIA MOBILI, VARE-
DO (MI) ITALIA, Via Italia 15, Varedo (Mila-
no), ITALIJA, vložek: 135.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 4. 2. 1992; JENKO FRANC,
Godešič 170, 4220 ŠKOFJA LOKA, vlo-
žek: 135.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 2. 1992.
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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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48240
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13019 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/16670/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5600987
Firma: STENTOR trgovina in servis ra-

čunalne tehnike, Ljubljana d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celovška 108, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.512.000,00 SIT
Ustanovitelji: FLIS ROSANDA, Ljubljan-

ska 72, 1230 DOMŽALE, vložek: 756.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1992; FAB-
ČIČ DAVOR, Ulica bratov Učakar 30, 1000
LJUBLJANA, vložek: 756.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 17. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48241
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13020 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/17170/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5605148
Firma: ADECO, zastopstvo, zunanja in

notranja trgovina, d.o.o., Ljubljana, Ko-
lodvorska 7

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kolodvorska 7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: POROPAT MIRJANA, Ker-

snikova 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48242
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13021 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/17479/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5612616
Firma: RON d.o.o. Podjetje za trgovi-

no, proizvodnjo in posredništvo Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljanska 90/27, 1230

DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOSANOVIČ ŽELJKO,

Stjepana Mihaliča 5, KARLO KARLOVAC,
vložek: 675.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 3. 1993; MULTISYS GROUP AS PAR-
DUBICE, Pražska 341, PARDUBICE, vlo-
žek: 825.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 1. 1995.

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

Sr-48243
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13022 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/17529/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5621283
Firma: AVTO GRAND PRIX d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vurnikova 11, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEDEJ JANEZ, Samova uli-

ca 13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 754.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 5. 1995; BAS-
SIN JAKA, Einspielerjeva 11, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 754.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 20. 5. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na

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

Sr-48244
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13023 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/18338/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5646766
Firma: RAJNAR COMMERCE družba

za trgovino in storitve, k.d., Šmartno pri
Litiji, Bartlova 5

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Bertlova 5, 1275 ŠMARTNO

PRI LITIJI
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAJNAR BRANKO, Bartlo-

va 5, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI, vložek:
4.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
16. 2. 1995; RAJNAR EVA, Bartlova 5,
1275 ŠMARTNO PRI LITIJI, vložek: 4.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48245
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13024 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/18683/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5997917
Firma: V.D.A. PLUS podjetje za eko-

nomsko svetovanje in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lamutova 31, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUJIČ DUŠAN, Lamutova

31, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 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-
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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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48246
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13025 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/18726/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5619793
Firma: RHT podjetje za trgovino in sto-

ritve, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Žibertova 19, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.108.908,40 SIT
Ustanovitelji: KORBAR MARKO, Rožna

dolina c. XII/7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.108.908,40 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48247
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13026 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/19032/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5622417
Firma: EXIM JPL Podjetje za marke-

ting, finančni inženiring in trgovino,
d.o.o., Stegne 19, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stegne 19, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JUVANČIČ VLADO, Trg 30,

2391 PREVALJE, vložek: 500.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 6. 1992; LIBNIK BRAN-
KO, Na brodu 20, 2391 PREVALJE, vložek:
500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 6.
1992; POGOREVC KLEMEN, Verovškova 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48248
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13027 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/19180/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5652138
Firma: B - ROŽMAN trgovina in stori-

tve, k.d., Ljubljana, Dunajska 21
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Dunajska 21, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROŽMAN BOJAN, Tomši-

čeva 4, 3320 VELENJE, vložek: 50.000
SIT, odg. s svojim premož., vstop: 18. 8.
1994; KLASINC BREDA, Trg oktobrske re-
volucije 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48249
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13028 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/19305/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5653843
Firma: TAIMEN, RIBOGOJSTVO, TR-

GOVINA, STORITVE d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Črna vas 29, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 10.215.082,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKRABA PETER, Črna vas

29, 1000 LJUBLJANA, vložek: 10.215.082
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

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

Sr-48250
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13029 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/19388/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5645018
Firma: DŽIRLO trgovsko podjetje

d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Linhartova 1, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.502.710,00 SIT
Ustanovitelji: DŽIRLO ISHAK, Mustafe

Golubiča 11, SARAJ SARAJEVO, vložek:
1.502.710 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 7.
1992.

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

Sr-48251
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13030 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/19564/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5662109
Firma: GRADIŠČE podjetje za proiz-

vodnjo, posredništvo, trgovino in zuna-
njetrgovinske posle d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Slovenska cesta 1, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 7.150.000,00 SIT
Ustanovitelji: VRHOVEC BRANKO, Zno-

jile 16, 1301 KRKA, vložek: 7.150.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 1. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.
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Sr-48252
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13031 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/19671/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5956587
Firma: EVALIS trgovina, d.o.o., Grosu-

plje, Taborska 13
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Taborska 13, 1000 GROSU-

PLJE
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠENICA KLEMEN, Na Ja-

mi 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.508.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48253
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13033 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/19980/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5671922
Firma: RUNA trgovina, proizvodnja in

storitve, d.o.o. Medvode, Cesta na Sve-
tje 9

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta na Svetje 9, 1215 MED-
VODE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAZIĆ DRAGO, Cesta na

Svetje 9, 1215 MEDVODE, vložek:
1.500.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48254
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13034 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/20005/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

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

Matična številka: 5689139
Firma: MAXIMA LINE Gostinstvo, trgo-

vina in storitve Rovte d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rovte 50, 1373 ROVTE
Osnovni kapital: 1.613.671,40 SIT
Ustanovitelji: SKVARČA JOŽE, Rovte 50,

1373 ROVTE, vložek: 1.613.671,40 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48255
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13035 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/20443/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5686954
Firma: AM TRADE gostinstvo in trgovi-

na, Ljubljana, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tivolska 30, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.708.580,00 SIT
Ustanovitelji: DOJČINOVIĆ GOJKO,

Cesta dveh cesarjev 387/a, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.354.290 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 18. 11. 1992; BUNDALO MI-
LORAD, Prušnikova 8, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.354.290 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 1. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-48256
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13036 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/21717/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5798949

Firma: ZUPET INTERNATIONAL trgov-
sko podjetje in poslovne storitve d.o.o.
Šmarje Sap, Mali vrh 49

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mali vrh 49, 1293 ŠMARJE
SAP

Osnovni kapital: 1.523.145,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPET INTERNATIONAL

DIVISION OF 815518 ONTARIO Limited,
5150 Fairview street, CANAD CANADA, vlo-
žek: 1.523.145 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48257
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13037 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/21968/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5798485
Firma: UNGARO trgovinsko, storitveno

in proizvodno podjetje d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KAMBERI FLAURIN, Polje

Cesta VI/10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 11. 1992.

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

Sr-48258
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13038 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/22377/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5748186
Firma: AGRAMTEX POLANŠČAK po-

djetje za trgovino, uvoz in izvoz, k.d., V
Varde 3, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
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Sedež: V Varde 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 116.029,00 SIT
Ustanovitelji: POLANŠĆAK JOSIP, Stu-

denci II št. 4, ZAGREB, HRVAŠKA, vložek:
106.029 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
5. 3. 1993; VOJINOVIĆ JOVAN, Jakčeva
27, 1000 LJUBLJANA, vložek: 10.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48259
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13039 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/23136/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5777631
Firma: GRUBIČ podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, k.d., Vrhnika
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Cesta Krimskega odreda 76,

1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 101.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRUBIČ IVAN, C. Krimske-

ga odreda 76, Verd, 1360 VRHNIKA, vlo-
žek: 100.000 SIT, odg. s svojim premož.,
vstop: 21. 12. 1994; ŽIVIČ IVAN, Krakovski
nasip 10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1994.

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

Sr-48260
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13040 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/23206/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5769256
Firma: S.I.X. Podjetje za inženiring in

trgovino, d.o.o., Ljubljana-Črnuče, Ježa 9
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ježa 9, 1231 LJUBLJANA-ČR-

NUČE
Osnovni kapital: 1.684.500,00 SIT

Ustanovitelji: JEVNIKAR SAMO, Ježa 9,
1000 LJUBLJANA ČRNUČE, vložek:
842.250 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 5.
1993; KLUN AGATA LUCIJA, Medvedova ce-
sta 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 842.250
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48261
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13041 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/23620/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5793475
Firma: TURŠIČ trgovina, proizvodnja,

gostinstvo, zastopanje, uvoz-izvoz,
d.o.o., Ljubljana, Lakotence 7

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lakotence 7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TURŠIČ-ROBEŽNIK VITO-

MIRA, Lakotence 7a, 1117 LJUBLJANA,
vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 5. 1993; DRŽAK BRANKO, Lakotence
7A, 1117 LJUBLJANA, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48262
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13042 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/24590/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5793297
Firma: KLARISA trgovina in proizvod-

nja Ljubljana d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Majde Vrhovnikove 26, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.549.500,00 SIT

Ustanovitelji: LADIHA ANICA, Majde Vr-
hovnikove 26, 1000 LJUBLJANA, vložek:
774.750 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 7.
1993; DOLINAR MARIJA, Draževnik 2a,
1356 DOBROVA PRI LJUBLJANI, vložek:
774.750 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48263
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13043 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/24693/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5793807
Firma: QUALITY - TRADE, TRGOVINA

ZA KAKOVOST, D.O.O. Ljubljana, Dunaj-
ska 160

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dunajska 160, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DIAMOND COMPANY

D.O.O., Cankarjeva 1, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 15. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48264
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13044 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/25162/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5845246
Firma: VERBIČ K.D. INŽENIRING, STO-

RITVE IN TRGOVINA Vrhnika
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Pot v Močilnik 2, 1360 VRH-

NIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: VERBIČ PROMOŽ, pot v

Močilnik 2, VRHNI VRHNIKA, vložek: 1.000



Stran 1246 / Št. 12 / 14. 2. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

SIT, odg. s svojim premož., vstop: 15. 1.
1994; MATUŠ DARKO, Pri lipi 9, VRHNI-
KA, vložek: 1.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48265
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13045 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/25401/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5844576
Firma: LEDER SHOP, družba za trgo-

vino in proizvodnjo, d.o.o. Vrhnika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stara cesta 34, 1360 VRHNI-

KA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: STAMATOVIČ TOMICA,

Gradišče 17/b, 1360 VRHNIKA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48266
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13046 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/25496/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5842212
Firma: KRESE IN ČLANI avtoklepar-

stvo, transport, storitve, d.n.o. Zalog Pot
na Labar 29 a, Zalog

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot na Labar 29 a, 1260 ZA-
LOG

Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRESE LOJZE, Pot na La-

bar 29 a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000
SIT, odg. s svojim premož., vstop: 27. 3.
1994; KRESE ALOJZ, Pot na Labar 29 a,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000 SIT, odg.
s svojim premož., vstop: 27. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48267
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13047 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/25812/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5855870
Firma: AVTOSALON KOVINARSKA VR-

HNIKA prodaja osebnih in tovornih vo-
zil, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sinja Gorica 106, 1360 VR-
HNIKA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVINARSKA VRHNIKA

D.O.O., Sinja Gorica 106, 1360 VRHNIKA,
vložek: 765.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 3. 1994; IVEKO D.O.O., Sneberska 142
a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 735.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 8. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48268
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13048 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/26244/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5892864
Firma: VISUS d.o.o., center za oskrbo

vida, Vošnjakova 5, 61000 Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vošnjakova 5, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: DRNOVŠEK OLUP BRIGI-

TA, Vikrče 19, 1211 LJUBLJANA ŠMAR-
TNO, vložek: 480.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 28. 12. 1994; DRAŠLER MARJAN,

BOLETOVA UL. 51, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 480.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1994; DL CONTACT optika in trgo-
vina, d.o.o., Jesenovo 24 A, 1413 ČEM-
ŠENIK, vložek: 320.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 28. 12. 1994; VEDLIN BORIS, Ul.
Pohorskega bataljona 187, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 160.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 28. 12. 1994; ZADRAVEC DUŠAN, Vi-
soko 44, 1292 IG, vložek: 160.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48269
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13049 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/26490/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5903726
Firma: AKTAR trgovina na drobno in

debelo, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trubarjeva 31, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZENDELI SERDELJ, Tru-

barjeva 31, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 5.
1995; ZENDELI BURHANEDIN, Ivo Lola Ri-
bar 48, GOSTIVAR, REPUBLIKA MEKEDO-
NIJA, vložek: 750.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48270
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13050 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/26556/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5903432
Firma: BONAX PERME proizvodnja, tr-

govina, storitve, k.d.
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Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Stara cesta 12, 1360 VRH-

NIKA
Osnovni kapital: 636.699,00 SIT
Ustanovitelji: PERME NEVENKA, Fren-

kova pot 17, 1261 DOBRUNJE, vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
22. 5. 1995; MATOŠIĆ MLADEN, Ulica
Vide Janežičeve 5, 1110 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 1995; LONGINO DUŠAN, Metoda
Mikuža 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
634.699 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48271
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13051 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/26927/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5865212
Firma: CETOREPLAST ZAJC k.d. Tr-

govina, proizvodnja, gostinstvo in stori-
tve Mengeš

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Glavičeva ul. 15, 1234 MEN-

GEŠ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAJC VERONIKA, Glaviče-

va ul. 15, 1234 MENGEŠ, vložek: 1.000
SIT, odg. s svojim premož., vstop: 9. 9.
1994; ŠILC METODA, GLAVIČEVA UL. 15,
1234 MENGEŠ, vložek: 1.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 9. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48272
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13052 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/27080/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5923913

Firma: EMIKS, HOTIĆ IN PARTNERJI
podjetje za gradbene storitve, d.n.o.,
61000 Ljubljana, Nusdorferjeva 11

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Nusdorferjeva 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 5.000,00 SIT
Ustanovitelji: HOTIĆ EDIN, Kamičak,

KLJUČ BIH, vložek: 1.000 SIT, odg. s svo-
jim premož., vstop: 16. 10. 1995; HOTIĆ
EMIR, Kamičak, KLJUČ BIH, vložek: 1.000
SIT, odg. s svojim premož., vstop: 16. 10.
1995; HOTIĆ JASIM, Gogalova ul. 6, 4000
KRANJ, vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim
premož., vstop: 16. 10. 1995; VIDOVIĆ
DUŠANKA, Nusdorferjeva ul. 11, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT, odg. s svo-
jim premož., vstop: 16. 10. 1995; VIDOVIĆ
VESNA, Nusdorferjeva ul. 11, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim
premož., vstop: 16. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48273
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13053 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/27424/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5932335
Firma: FAST GRAD INŽENIRING KO-

JIĆ gradbeništvo, zastopanje, trgovina,
k.d., Ljublja- na

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Litijska 157, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOJIČ NEDELJKO, Litijska

cesta 157, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
22. 1. 1996; JOVANOVIĆ DJORDJO, Pre-
glov trg 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 1. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-48275
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13055 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/27560/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5918987
Firma: KAPLJA & CO trgovina in stori-

tve, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Krakovski nasip 16, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KAPLJA VILKO, Hudo 6,

1235 RADOMLJE, vložek: 1.000 SIT, odg.
s svojim premož., vstop: 6. 10. 1995; NO-
VAK BREDA, Steletova 2, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim pre-
mož., 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48276
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13056 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/28508/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5966795
Firma: ZELDA 8 Trgovina in storitve,

d.o.o. Ljubljana, Cesta 24. junija 23
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta 24. junija 23, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTIMEC BOGDAN, Ljubljan-

ska 88, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48277
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13057 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/29066/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1125095
Firma: KONČINA & CO. trgovina na

debelo in drobno, posredništvo in pos-
lovne storitve d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Krožna pot 23, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: KONČINA MARICA, KROŽ-
NA POT 23, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim
premož., vstop: 10. 2. 1997; KONČINA LIDI-
JA, KROŽNA POT 23, 1000 LJUBLJANA,
odg. s svojim premož., vstop: 10. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48278
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13058 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/29085/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1124960
Firma: JMM HOLDING d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Linhartova 13, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.250.000,00 SIT
Ustanovitelji: YOUSEF ALKHATIB, Ob

sotočju 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 2.
1997; MIŠIČ MIHAEL, Vodovodna pot 36,
1381 RAKEK, vložek: 750.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 21. 2. 1997; ZUPANČIČ
MARKO, Ovre Husargaten 14, GOTE-
BORG, vložek: 750.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48279
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13059 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/29653/00 vpisalo v

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

Matična številka: 1215418
Firma: CITY NEPREMIČNINE, PRE-

SKAR & CO. d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Parmova 53, 1000 LJUBLJA-

NA
Ustanovitelji: PRESKAR INES, Vrhovče-

va 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000 SIT,
odg. s svojim premož., vstop: 14. 7. 1997;
PRESKAR FRANCI, Vrhovčeva 9, 1000
LJUBLJANA, vložek: 2.000 SIT, odg. s svo-
jim premož., vstop: 14. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48280
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13060 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/30034/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5928907
Firma: HVT Podjetje za proizvodnjo,

trgovino in inženiring d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovenska 58, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.150.000,00 SIT
Ustanovitelji: SKB-AURUM d.o.o., Slo-

venska 56/58, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.150.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48281
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13061 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/30534/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1273973

Firma: SPRINGER TRAVEL, KERIN &
KERIN gostinstvo, turizem, trgovina,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Finžgarjeva 2, 1234 MENGEŠ
Ustanovitelji: KERIN HELENA, Finžgar-

jeva 2, 1234 MENGEŠ, odg. s svojim pre-
mož., vstop: 16. 2. 1998; KERIN VIŠNJA,
Finžgarjeva 2, 1234 MENGEŠ, odg. s svo-
jim premož., vstop: 16. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48282
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13062 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/04878/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5374502
Firma: JAHTS TRANSPORT LINDIČ

podjetje za tovorne in specializirane
navtične prevoze ter špedicijo d.o.o.,
Ljubljana, Forsterjeva 4

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Forsterjeva 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.941.147,00 SIT
Ustanovitelji: LINDIČ VIKTOR ST, For-

sterjeva 4, 1000 LJUBJANA, vložek:
1.939.361 SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 1.
1990; LINDIČ VIKTOR ML, Ulica Tončke
Čeč 32, 1420 TRBOVLJE, vložek: 1.786
SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-48283
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13063 z dne 30. 8.
2001 pod št. vložka 1/05133/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5334349
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Firma: ELKOP elektrokovinsko podje-
tje in trgovina, d.o.o. 1218 Komenda,
Glavarjeva 7

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glavarjeva 7, 1218 KOMENDA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK MARJAN, Vrhpolje

pri Kamniku 149, 1240 KAMNIK, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48476
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14233 z dne 5. 9.
2001 pod št. vložka 1/07437/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5386381
Firma: MONIKA podjetje za zunanjotr-

govino ter trgovino na veliko in malo,
d.o.o., Ljubljana, Omahnova 21

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Omahnova 21, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 4.524.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAROLT MATJAŽ, Oma-

hnova 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.262.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 1.
1999; MAROLT GREGOR, Omahnova 21,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.262.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48477
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14234 z dne 5. 9.
2001 pod št. vložka 1/08482/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5407907
Firma: JAKLIČ podjetje za mednarodno

špedicijo in integralni transport d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zupančičeva 10, 1290 GRO-
SUPLJE

Osnovni kapital: 9.369.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAKLIČ FRANC, Zupanči-

čeva 10, 1290 GROSUPLJE, vložek:
9.369.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48478
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14235 z dne 5. 9.
2001 pod št. vložka 1/20722/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5716322
Firma: MOSTEC Gostinsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Matjanova pot 23, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 204.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠPETIČ FRANJO, Rašiška

11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 12.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 1. 12. 1992; KRVINA
ANTON, Martina Krpana 24, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 12.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 1. 12. 1992; PIVK FRANC, Lakoten-
ce 24, 1000 LJUBLJANA, vložek: 12.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 12. 1992; BA-
NAK STJEPAN, Trg prekom. brigad 5, 1000
LJUBLJANA, vložek: 12.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 1. 12. 1992; OCVIRK MITJA,
Ane Ziherlove 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
12.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 12.
1992; ZAKOTNIK ZVONE, Vodnikova 163,
1000 LJUBLJANA, vložek: 12.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 1. 12. 1992; BAN ALOJZ,
Celovška 143, 1000 LJUBLJANA, vložek:
12.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 12.
1992; ŠKOF MILAN, Klopčičeva 2, 1000
LJUBLJANA, vložek: 12.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 1. 12. 1992; ŠKOF FANI, Klop-
čičeva 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 12.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 12. 1992; ŠKOF
NATAŠA, Klopčičeva 2, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 12.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 12. 1992; LENARČIČ VIKTORIJA, Bratov
Učakar 76, 1000 LJUBLJANA, vložek:
12.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 12.
1992; LUZAR ANTON ST, Pavšičeva 19,
1000 LJUBLJANA, vložek: 12.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 1. 12. 1992; LUZAR AN-
TON ML, Pavšičeva 19, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 12.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 12. 1992; BERTONCELJ ANTON, Ane
Ziherlove 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:

12.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 12.
1992; SETNIKAR FRANC, Bratov Rozma-
nov 12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 12.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 12. 1992; KO-
PAČ STANE, Šišenska 2, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 12.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 1. 12. 1992; BELIČ FRANC, Šišenska
36, 1000 LJUBLJANA, vložek: 12.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 1. 12. 1992.

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

Sr-48479
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14236 z dne 5. 9.
2001 pod št. vložka 1/31831/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1387847
Firma: MONT-MAR d.o.o., zaključna

dela v gradbeništvu
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Brnčičeva 19, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: UTJEŠANOVIĆ MARKO,

Primičeva ulica 44, 1291 ŠKOFLJICA, vlo-
žek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 7. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48480
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14237 z dne 5. 9.
2001 pod št. vložka 1/32722/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1492047
Firma: MMM gostinstvo, trgovina, sto-

ritve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trg Francoske Revolucije 2,

1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
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Ustanovitelji: MIJATOVIĆ MILOMIR, Po-
lje, Cesta VI 20, 1260 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 1.
2000.

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

Sr-48575
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14815 z dne 12. 9.
2001 pod št. vložka 1/12477/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5592577
Firma: AGENCIJA SINA d.o.o., Ljublja-

na - marketing
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dolgi most 4, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: BROŠ MITJA, Ellerjeva 23,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.508.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48576
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14816 z dne 12. 9.
2001 pod št. vložka 1/20981/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5708354
Firma: VIGROS trgovsko in proizvo-

dno podjetje, d.d. Cesta Dolenjskega
odreda 21, Višnja Gora

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Cesta Dolenjskega odreda 21,

1294 VIŠNJA GORA
Osnovni kapital: 5.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRUBELIČ SANDI ML, Ko-

pališka 4, 1294 VIŠNJA GORA, vložek:
1.000.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48577
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14817 z dne 12. 9.
2001 pod št. vložka 1/19513/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5653363
Firma: DRAYERPHARM proizvodnja in

trgovina z farmacevtskimi proizvodi, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Celovška 172, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 3.116.000,00 SIT
Ustanovitelji: JEZDIĆ DRAGAN, Kersni-

kova 12, 1000 LJUBLJANA, ne odgovarja,
vstop: 3. 8. 1992; LEVSTEK JANEZ, Petra
Kozine 1, 1331 DOLENJA VAS, ne odgovar-
ja, vstop: 10. 7. 1994; MILOVANOVIĆ LJU-
BOMIR, J. Najtharta 11, SARAJEVO, ne od-
govarja, vstop: 10. 7. 1994; MILOVANOVIĆ
MIRJANA, J. Najtharta 11, SARAJEVO, ne
odgovarja, vstop: 10. 7. 1994; ŠIPKA - LEV-
STEK MOJCA, Petra Kozine 1, 1331 DOLE-
NJA VAS, ne odgovarja, vstop: 10. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48578
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14818 z dne 12. 9.
2001 pod št. vložka 1/15648/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5580048
Firma: SCHNABEL & CO trgovsko po-

djetje, d.n.o., Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Kamniška 29, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRAORAN DRAGA, Kam-

niška 29, 1240 KAMNIK, vložek: 4.000
SIT, odg. s svojim premož., vstop: 15. 2.
1992; SCHNABEL JANA, Kamniška 29,
1240 KAMNIK, vložek: 4.000 SIT, odg. s
svojim premož., vstop: 13. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48579
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14819 z dne 12. 9.
2001 pod št. vložka 1/05715/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5340594
Firma: TRGOKOV podjetje za trgovi-

no, gostinstvo in turizem, d.o.o. Ljublja-
na, Medno 62/a

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Medno 62/a, Ljubljana-Šen-
tvid, 1210 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 4.127.369,80 SIT
Ustanovitelji: ŠUŠTAR VLASTA, Medno

62/a, 1211 LJUBLJANA-ŠENTVID, vložek:
2.624.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 12. 1989; TRAMPUŠ FRANČIŠEK,
Škofjeloška cesta 20, 1215 MEDVODE,
vložek: 1.503.369,80 SIT, ne odgovarja,
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48797
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10645 z dne 20. 9.
2001 pod št. vložka 1/20820/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5695007
Firma: G.M.S.M. podjetje za izvajanje

gradbenih in instalacijskih del d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pot na Mah 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.550.000,00 SIT
Ustanovitelji: GARVANOVIĆ MIRSAD, Pot

na mah 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.493.500 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1992; GARVANOVIĆ SULEJMAN, Pot na
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mah 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 56.500
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1992.

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

Sr-48798
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11222 z dne 19. 9.
2001 pod št. vložka 1/32767/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1469169
Firma: A B R Družba za trgovino in

trženje, d.o.o., Grosuplje, Kolodvorska 9
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kolodvorska 9, 1290 GROSU-

PLJE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BUH BISERKA, Levstikova

6, 1290 GROSUPLJE, vložek: 2.100.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 11. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48799
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11342 z dne 18. 9.
2001 pod št. vložka 1/20108/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5673186
Firma: BRAZDE podjetje za časopisno

založniško dejavnost, storitve reklame,
ekonomsko propagando in trgovino,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Komenskega 22, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GREŠOVNIK BOŽA, Pod-

gorje 83, 2273 PODGORJE PRI SLOVENJ
GRADACU, vložek: 1.500.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 21. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48800
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11562 z dne 21. 9.
2001 pod št. vložka 1/24268/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5809355
Firma: HIDRO-ENGIN podjetje za in-

ženiring, zastopstva in marketing, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celovška cesta 105, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAPAJNE JANEZ, Celov-

ška cesta 105, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.600.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-48803
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13014 z dne 19. 9.
2001 pod št. vložka 1/12353/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5488966
Firma: N & S Podjetje za trgovino, sto-

ritve, uvoz in izvoz, d.o.o., Brezovica pri
Ljubljani

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sodnikarjeva 9, 1351 BREZ-
OVICA PRI LJUBLJANI

Osnovni kapital: 1.751.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOGAR IGNAC, Levčeva

13/A, 1234 MENGEŠ, vložek: 785.650
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 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,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-49012
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/15093 z dne 21. 9.

2001 pod št. vložka 1/10083/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5445698
Firma: JAN-SELEKT d.o.o., Podjetje za

trgovino, gostinstvo, intelektualne in go-
spodarske storitve, Vrhnika - Drenov grič

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sinja Gorica 1, 1360 VRHNI-
KA

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: MESTEK JOŽE, Vidmarje-

va 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.502.000
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-49803
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11214 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/32898/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1510363
Firma: NA KLANCU Družba za stori-

tvene dejavnosti, trgovino in gostinstvo
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Na klancu 6, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: HOZJAN IRENA, Na klan-

cu 6, 1360 VRHNIKA, vložek: 2.100.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 2. 2000.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek po-
stopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrže
kot prepozen ter se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-49807
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12724 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/24954/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5823706
Firma: PEJKOVIČ IN ČLANI d.n.o. Tr-

govina, proizvodnja in storitve Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
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Sedež: Clevelandska ulica 21, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEJKOVIČ VESNA (trgov-

ka), Clevelandska ulica 21, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim
premož., vstop: 12. 11. 1993; PEJKOVIČ
ŽELJKO (trgovec), Clevelandska ulica 21,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT, odg.
s svojim premož., vstop: 12. 11. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-49985
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14849 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/13199/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5518296
Firma: IMO - TRADE podjetje za pro-

met z nepremičninami, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: V Jami 11, Lukovica, 1351

BREZOVICA
Osnovni kapital: 1.685.300,00 SIT
Ustanovitelji: TRATA d.d., Ljubljana, Jo-

žeta Jame 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.400 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9.
1991; NATLAČEN BORIS, V Jami 9, Luko-
vica, 1351 BREZOVICA, vložek:
1.682.900 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9.
1991.

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

Sr-50100
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/15046 z dne 2. 10.
2001 pod št. vložka 1/15862/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5586151
Firma: FRANČEKŠPED mednarodna

špedicija in druge storitve, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jemčeva 39, 1234 TRZIN
Osnovni kapital: 1.857.000,00 SIT
Ustanovitelji: VALENČAK FRANC, Jem-

čeva 39, 1234 TRZIN, vložek: 1.857.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-50103
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/15063 z dne 2. 10.
2001 pod št. vložka 1/21175/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5700116
Firma: GUŠTIN & CO. projektiranje,

organizacija, svetovanje, storitve, d.n.o.
Maroltova 13, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Maroltova 13, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GUŠTIN TJAŠA ANA, Ma-

roltova 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
28. 1. 1993; GUŠTIN MATEJA, Rožna doli-
na C V/5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000 SIT, 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-50634
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/15735 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/29708/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1126504
Firma: PRODEX PRCIĆ JASMINA IN

ZIJAD storitveno podjetje, d.n.o., Dom-
žale

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 88, 1230 DOM-
ŽALE

Ustanovitelji: PRCIČ JASMINA, Hasana
Kikića b.b., DERVENTA, odg. s svojim pre-
mož., vstop: 19. 3. 1997; PRCIČ ZIJAD,
Hasana Kikića b.b., DERVENTA, odg. s svo-
jim premož., vstop: 19. 3. 1997.

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

Sr-50848
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16021 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/11459/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5825199
Firma: ARHUS inženiring in trgovina

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Avčinova 10, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.102.000,00 SIT
Ustanovitelji: GABERŠEK ALENKA, Tre-

binjska 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.102.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-50849
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16022 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/14037/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5540275
Firma: A.A. PUBLISHING CENTER Po-

djetje za založništvo, oblikovanje in mar-
keting d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celovška 291, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: REPUBLIKA D.D., Slovenska

54, 1000 LJUBLJANA, vložek: 738.920 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 11. 1995; KROPIV-
ŠEK LESKOVAR VALENTIN, Topniška ulica
70, 1000 LJUBLJANA, vložek: 769.080 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 4. 2000.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-50850
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16023 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/18570/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5619823
Firma: DAME Podjetje za gostinstvo,

trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Pri-
možičeva 1

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Primožičeva 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.530.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAHOR METKA, Primoži-

čeva 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.530.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-50851
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16024 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/23423/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5775183
Firma: WOO DOO, SLAPERNIK & CO,

trgovsko in storitveno podjetje, d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Fabianijeva ulica 23, 1000
LJUBLJANA

Ustanovitelji: SLAPERNIK VESNA, Bra-
tovševa ploščad 16, 1000 LJUBLJANA,
odg. s svojim premož., vstop: 11. 5. 1994;
ANTONOVIĆ SAŠA, Maksimirska 72, ZA-
GRE ZAGREB, odg. s svojim premož., vs-
top: 30. 4. 2001.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep

je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-50852
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16025 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/05936/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5357870
Firma: DINKO - PETROL trgovsko po-

djetje in storitve, d.o.o., Ljubljana Brnči-
čeva ulica 13

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Brnčičeva ulica 13, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.839.500,00 SIT
Ustanovitelji: JELEČ DINKO, Envera Ruž-

dije 6, DERVE DERVENTA, vložek: 735.480
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 9. 1993; JE-
LEČ ANKICA, Prvomajska 48, DERVE DER-
VENTA, vložek: 736.280 SIT, ne odgovarja,
vstop: 2. 9. 1993; JELEČ MARKO, Smrtni-
kova 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 367.740
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-50853
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16026 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/32900/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1507044
Firma: B & G, BOŽIČ storitveno podje-

tje k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Cesta na Brinovec 3, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: BOŽIČ POLONA, Ziherlo-

va ulica 39, 1000 LJUBLJANA, odg. s svo-
jim premož., vstop: 14. 1. 2000; BOŽIČ
MARIJANA, Ziherlova ulica 39, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 14. 1. 2000.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz

sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-50854
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16027 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/22585/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5748844
Firma: AG MERKUR Trgovsko podje-

tje d.o.o., Ljubljana-Šentvid, Jožeta Ja-
me 16

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jožeta Jame 16, 1210 LJUB-
LJANA-ŠENTVID

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RIGEL D.O.O., Brilejeva 4,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-50855
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16028 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/19585/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5668379
Firma: BOR COMMERCE podjetje za

trgovino, zastopstva, export-import,
d.o.o., Ribnica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trubarjeva ul. 5, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ORAŽEM BOGOMIR, Trubar-

jeva ul. 5, 1310 RIBNICA, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-50856
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16029 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/24574/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5792851
Firma: CHA - INTERMERKUR trgovska

izvozna in uvozna družba z omejeno od-
govornostjo, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Savska cesta 3a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 3.519.184,00 SIT
Ustanovitelji: COTA HOLDING AG, Ba-

hnhofstrasse 22, ZURICH, ŠVICA, vložek:
3.519.184 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-50857
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16030 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/15757/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5575575
Firma: BOVE PODOBNIK & CO. d.n.o.

trgovsko in gostinsko podjetje, Ljublja-
na, Pot k sejmišču 9

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot k sejmišču 9, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PODOBNIK BORIS, Pot k

sejmišču 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000
SIT, odg. s svojim premož., vstop: 10. 2.
1992; PODOBNIK VERA, Pot k sejmišču 9,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000 SIT, odg. s
svojim premož., vstop: 30. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži

v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-51962
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10330 z dne 12. 10.
2001 pod št. vložka 1/32681/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1491628
Firma: MARK 2000 podjetje za go-

stinstvo, trgovino in druge storitvene de-
javnosti, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dolenjska cesta 149, 1108
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.200.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVAČIČ MARJAN, Do-

lenjska cesta 149, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.200.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 12. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-51963
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10981 z dne 12. 10.
2001 pod št. vložka 1/31704/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1381091
Firma: FER BENO podjetje za trgovi-

no, proizvodnjo in storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Levarjeva 4, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: FERHATOVIĆ MUHAMED,

SKOČIĆ BB, ZVORNIK, vložek: 1.050.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 2. 1999; FER-
HATOVIĆ HAJRA, SKOČIĆ BB, ZVORNIK,
vložek: 1.050.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 9. 2. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-51964
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11221 z dne 3. 10.
2001 pod št. vložka 1/25679/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

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

Matična številka: 5859468
Firma: LIGNUM LEASING trgovina in

storitve d.o.o. Ljubljana, Parmova 53
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Parmova 53, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.513.151,80 SIT
Ustanovitelji: OBREZA SABINA, Begu-

nje pri Cerknici 1, 1382 BEGUNJE PRI
CERKNICI, vložek: 756.575,90 SIT, ne od-
govarja, vstop: 9. 7. 1997; MAJCEN MI-
RO, Mlinše 29, 1410 ZAGORJE OB SAVI,
vložek: 756.575,90 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 9. 7. 1997.

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

Sr-51965
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14564 z dne 12. 10.
2001 pod št. vložka 1/15164/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5554888
Firma: LINUM družba za trgovino in

proizvodnjo, d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Resljeva 40, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JEGLIČ JANA, Stiška 1,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 8. 1. 1992.

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

Sr-51966
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/15301 z dne 3. 10.
2001 pod št. vložka 1/05273/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5341540
Firma: MI VAM pripomočki in rešitve

za manj odvisno življenje, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Brodišče 7, 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: AMBROŽ MILOŠ, Cesta v

Podboršt 17, 1230 LJUBLJANA-ČRNUČE,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 12 / 14. 2. 2002 / Stran 1255

vložek: 1.000.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1989; FERLUGA MILOJKA, Ferda
Bidovca 4, 6310 IZOLA, vložek: 2.000.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 2. 1992.

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

Sr-51971
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16248 z dne 5. 10.
2001 pod št. vložka 1/12673/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5499607
Firma: PLUTALES, KAROL SIMONIČ &

CO. Podjetje za izdelavo in promet iz-
delkov iz plute, lesa in drugih materia-
lov d.n.o., Poljanski nasip 30, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Poljanski nasip 3O, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.504.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIMONIČ SILVA, Poljanski

nasip 30, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.502.000 SIT, odg. s svojim premož., vs-
top: 31. 5. 1991; SIMONIČ KAROL, Po-
ljanski nasip 30, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
31. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-51972
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16249 z dne 5. 10.
2001 pod št. vložka 1/22531/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5749565
Firma: SANTY Podjetje za načrtova-

nje, proizvodnjo in trgovino, d.o.o. Ljub-
ljana, Gunceljska cesta št. 25

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gunceljska cesta 25, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.739.300,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTRAUS ROMAN, Dolharje-

va 12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.739.300
SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-51973
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16250 z dne 5. 10.
2001 pod št. vložka 1/23068/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5764106
Firma: SAFE INTERNATIONAL varno-

stni in informacijski sistemi d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tugomerjeva 13, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 3.047.731,00 SIT
Ustanovitelji: DIRK FRANK SCHOUTEN,

Binderdykkade 70-3A, AMSTERDAM HOL-
LAND, vložek: 3.047.731 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 6. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-51974
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16251 z dne 5. 10.
2001 pod št. vložka 1/26951/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5918561
Firma: R NOVAK & CO. d.n.o., podjetje

za kulturo in zabavo otrok in odraslih,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrhovci, Cesta 19/3, 1000
LJUBLJANA

Ustanovitelji: RAKIPOV MOJCA, Pleter-
šnikova ul. 010, 1000 LJUBLJANA, odg. s
svojim premož., vstop: 4. 10. 1995; NO-
VAK UROŠ, Pleteršnikova ul. 010, 1000
LJUBLJANA, odg. s svojim premož., vstop:
4. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-51975
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16252 z dne 9. 10.
2001 pod št. vložka 1/27795/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5940869
Firma: ROSSLAV INŽENIRING družba

za gradbeni inženiring in zunanjo trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nazorjeva 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VLADIMIR VRANČIČ, Be-

ethovnova ulica 14, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 750.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 3. 1996; VALIJEV GUELA, Prušnikova
68, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-51976
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16253 z dne 5. 10.
2001 pod št. vložka 1/28237/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5657067
Firma: RAMOS storitve, proizvodnja,

trgovina, posredništvo, in- ženiring, uvoz-
izvoz, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stegne 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.522.450,00 SIT
Ustanovitelji: TEMET OLGA, BEZENA

76, 2342 RUŠE, vložek: 1.522.450 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 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
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je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-51977
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16254 z dne 5. 10.
2001 pod št. vložka 1/32380/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1447238
Firma: PSILOCK storitve in trgovina,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska cesta 106, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ALUJEVIĆ ROBERT, Ulica

bratov Učakar 62, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 8. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-51978
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16255 z dne 5. 10.
2001 pod št. vložka 1/32966/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1518771
Firma: EURASIA UNITED proizvodnja

in trgovina, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska cesta 106, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: YAO ZHENG WU, Le Ro-

cher, VICTORIA, vložek: 1.050.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 4. 2000; ZHENG
LUO, Wenshan Xi Xi He 3, HANGZHOU,
vložek: 1.050.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 11. 4. 2000.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma

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

Sr-51979
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16358 z dne 10. 10.
2001 pod št. vložka 1/03868/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5325293
Firma: VAL trgovina, marketing in fi-

nančni inženiring, d.o. o Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 3.625.000,00 SIT
Ustanovitelji: NJEŽIČ LJUBOMIR, Pe-

ščenik 21, 1294 VIŠNJA GORA, vložek:
3.625.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-51980
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16359 z dne 10. 10.
2001 pod št. vložka 1/32673/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1483480
Firma: VECTRIS storitve in trgovina,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dalmatinova 2, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRAVARŠĆAN MARIJAN,

Žitarka 14, ZAGREB, vložek: 2.100.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 2. 2000.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-51981
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16360 z dne 10. 10.
2001 pod št. vložka 1/31300/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1279173
Firma: VIDEO PRO TEH video, proiz-

vodnja, tehnologija, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Igriška 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: WURZBERG BODLOVIĆ

DUBRAVKA, Prva Vrandučka 3, ZAGREB,
vložek: 1.050.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 29. 9. 1998; BODLOVIĆ ĐANI, Man-
dalićina 8a, ZAGREB, vložek: 1.050.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 9. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-51982
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16361 z dne 10. 10.
2001 pod št. vložka 1/20131/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5674328
Firma: VIOS podjetje za proizvodnjo,

trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Omersova 17, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZORJAN RUDOLF, Ptujska

c. 7, 2270 ORMOŽ, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 10. 1992.

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

Sr-51983
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16362 z dne 10. 10.
2001 pod št. vložka 1/32919/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1506749
Firma: VSZ Trgovina, proizvodnja in

storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pot na Fužine 7, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARINKOV SMILJKA, Pot

na Fužine 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 1.
2000.

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

Sr-51984
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16363 z dne 10. 10.
2001 pod št. vložka 1/19153/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5652618
Firma: WANG proizvodnja, trgovina in

storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Malejeva 24, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: DEMŠAR MATJAŽ, Zali log

24, 4228 ŽELEZNIKI, vložek: 2.100.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 11. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-51985
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16364 z dne 10. 10.
2001 pod št. vložka 1/31282/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1338927
Firma: ŠVIGELJ & CO. družba za trgo-

vino, d.n.o., Cesta Dolomitskega odreda
12 a, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Dolomitskega odreda
12 a, 1000 LJUBLJANA

Ustanovitelji: ŠVIGELJ TOMAŽ, Cesta
Dolomitskega odreda 12 a, 1000 LJUB-
LJANA, odg. s svojim premož., vstop:
26. 10. 1998; FORSTNER JOŽICA, Cesta
Dolomitskega odreda 12 a, 1000 LJUB-
LJANA, odg. s svojim premož., vstop:
26. 10. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-51986
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16365 z dne 10. 10.
2001 pod št. vložka 1/25219/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5839769
Firma: TEHNOSTIK, servisno komerci-

alni marketing, d.o.o., Ljubljana, Polje 13
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Polje 13, 1260 LJUBLJANA-

POLJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUK ŠTEFAN, Klemenova

10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-51987
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16366 z dne 10. 10.
2001 pod št. vložka 1/23603/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5770149
Firma: M & A & J trgovina in zastop-

stva, d.o.o. Ribnica, Kolodvorska 9a
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kolodvorska 2, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 1.535.416,40 SIT

Ustanovitelji: GRGURIĆ VESNA, Ljub-
ljanska 1, 1330 KOČEVJE, vložek:
1.535.416,40 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-51988
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16367 z dne 10. 10.
2001 pod št. vložka 1/27700/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5936799
Firma: BEKI COMMERCE sadje in ze-

lenjava, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska 10, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZENUN AMETAJ, Rusjanov

trg 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-51989
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16368 z dne 10. 10.
2001 pod št. vložka 1/23473/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5790808
Firma: AUROVIT podjetje za trgovino,

zastopstvo in poslovne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Dalmatinova 4

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dalmatinova 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.609.608,50 SIT
Ustanovitelji: AUER VIKTOR, Angelce

Ocepek 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
536.536,18 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 5. 1993; AUER NATAŠA, Angelce Oce-
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pek 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
536.536,16 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 5. 1993; AUER TADEJ, Angelce Oce-
pek 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
536.536,16 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 5. 1993.

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

Sr-51990
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16369 z dne 10. 10.
2001 pod št. vložka 1/03629/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5292131
Firma: ADA COMPUTERS računalniški

sistemi Ljubljana d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica Jožeta Jame 16, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: POLJANŠEK SAMO, Zavrti

46, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-51991
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16370 z dne 10. 10.
2001 pod št. vložka 1/22200/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5745802
Firma: BERDIK & PRISLAN Storitveno

in trgovsko podjetje d.o.o. Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Študljanska cesta 74, 1230

DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.664.050,00 SIT
Ustanovitelji: BERDIK DAMJAN, Štud-

ljanska 74, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.257.025 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 3.
1993; PRISLAN ANTON, Študljanska 7a,

1230 DOMŽALE, vložek: 407.025 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-51992
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16371 z dne 10. 10.
2001 pod št. vložka 1/20615/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5698871
Firma: AGENTA & BMT COMMERCE

CO. d.o.o. trgovsko in proizvodno podje-
tje Ljubljana, Stegne 11

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stegne 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.786.000,00 SIT
Ustanovitelji: TRONTELJ BRANKO, KO-

SESKEGA 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
893.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 5.
1994; PETROVIČ ZORAN, CELOVŠKA
269, 1000 LJUBLJANA, vložek: 893.000
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-51993
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16372 z dne 10. 10.
2001 pod št. vložka 1/24120/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5786509
Firma: APO storitveni servis, d.o.o.,

Ljubljana, Rusjanov trg 3
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rusjanov trg 3, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.569.200,00 SIT
Ustanovitelji: BADIČ ARIF, Rusjanov trg

3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.569.200
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-51994
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16373 z dne 10. 10.
2001 pod št. vložka 1/30198/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1254162
Firma: BARUKOVIN proizvodnja in tr-

govina, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ul. Mirana Jarca 6, 1233 DOB
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAVLIČ JANEZ, Ul. Mirana

Jarca 6, 1233 DOB, vložek: 765.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 4. 12. 1997;
MEŠELJEVIĆ BAHRUDIN, Ivana Dobričana
9, PULA, vložek: 735.000 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 4. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-51995
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16374 z dne 10. 10.
2001 pod št. vložka 1/24984/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5823161
Firma: AVTOMAN družba za proizvod-

njo in trgovino, d.o.o. Kajuhovo naselje
30, Kočevje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kajuhovo naselje 30, 1330
KOČEVJE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: REPAR ANTON, Remihova

6, 1330 KOČEVJE, vložek: 1.500.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-52003
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16383 z dne 9. 10.
2001 pod št. vložka 1/03260/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5304750
Firma: PEHTA podjetje za trgovino, za-

stopstva in sodelovanje, d.o.o. Ljublja-
na, Pipanova pot 18

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pipanova pot 18, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.830.426,80 SIT
Ustanovitelji: BREZOVAČKI MARJAN,

Cesta treh talcev 5 a, 1240 KAMNIK, vlo-
žek: 2.830.426,80 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 11. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-52004
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16384 z dne 9. 10.
2001 pod št. vložka 1/17341/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5652383
Firma: ORIM podjetje za trgovino in

storitve d.o.o. 61000 ljubljana, Linhar-
tova 5

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Linhartova 5, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.539.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOGATAJ TOMI, Linharto-

va 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.539.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma

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

Sr-52005
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16385 z dne 9. 10.
2001 pod št. vložka 1/19424/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5633842
Firma: PAP-BIRO zunanje in notranje

trgovinsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Vrhnika, Krožna pot 2

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Krožna pot 2, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 1.563.900,00 SIT
Ustanovitelji: STEPAN ROMAN, Dolenj-

ska cesta 50, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.563.900 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 8.
1992.

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

Sr-52006
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16386 z dne 9. 10.
2001 pod št. vložka 1/24605/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5888085
Firma: PIA TOP LINE Trgovina, zuna-

nja trgovina in zastopniški posli d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Sedejeva ulica 8, 1210 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VISINTIN JOŽE, Sedejeva

ulica 8, 1210 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-52007
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16387 z dne 9. 10.
2001 pod št. vložka 1/28642/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5971977
Firma: OPLESKDESIGN MAVRETIČ IN

DRUGI zaključna dela v gradbeništvu in
čistilni servis, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška cesta 69, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: MAVRETIČ BOJAN, Levar-
jeva 57, 1000 LJUBLJANA, vložek: 10.000
SIT, odg. s svojim premož., vstop: 10. 9.
1996; MAVRETIČ BREDA, Levarjeva 57,
1000 LJUBLJANA, vložek: 10.000 SIT,
odg. s svojim premož., vstop: 10. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-52008
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16388 z dne 9. 10.
2001 pod št. vložka 1/31759/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1399993
Firma: OREGO Podjetje za transport

in trgovino d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Puciharjeva 29, 1291 ŠKOF-

LJICA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVAČIČ LOJZE, Puciharje-

va 29, 1291 ŠKOFLJICA, vložek: 2.100.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-52009
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16389 z dne 9. 10.
2001 pod št. vložka 1/30694/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1305115
Firma: PARASTEN proizvodnja sveč in

trgovina, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vojkova cesta 77, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAGODIC-ŠABIČ JANA,

Vojkova cesta 77, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 5. 1998.

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

Sr-52010
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16390 z dne 9. 10.
2001 pod št. vložka 1/17429/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5606705
Firma: TAPISOM, Izvoz - uvoz, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska 113, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ANDOLŠEK MATIJA, Prešer-

nova 12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 2. 1992.

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

Sr-52011
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16391 z dne 9. 10.
2001 pod št. vložka 1/22396/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5750164
Firma: THG INŽENIRING podjetje za

razvoj, inženiring in trgovino, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova ulica 12, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 1.740.000,00 SIT
Ustanovitelji: TOPOLE GREGOR, Nova

ulica 12, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.740.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-52012
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16392 z dne 9. 10.
2001 pod št. vložka 1/02428/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5293308
Firma: TOMC podjetje za projektira-

nje, proizvodnjo in montažo prezrače-
valnih, klimatskih, hladilnih, vlažilnih in
namakalnih sistemov in naprav, Ljublja-
na d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta II. grupe odredov 54,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: TOMC STANE, C. II GRU-

PE ODREDOV 54, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 751.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 10. 1989; ZUPAN ALBERT, LJUBLJAN-
SKA 89, 1230 DOMŽALE, vložek: 751.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-52013
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16393 z dne 9. 10.
2001 pod št. vložka 1/30075/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1233726
Firma: TAXI PREVOZI ZAJC prevozniš-

tvo, trgovina, gostinstvo, storitve, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Polje 348, 1260 LJUBLJANA-
POLJE

Ustanovitelji: ZAJC VINKO, Ulica 28. ma-
ja 69, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim pre-
mož., vstop: 5. 11. 1997; METELKO LILJA-
NA, Polje 348, 1260 LJUBLJANA-POLJE,
odg. s svojim premož., vstop: 5. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-52014
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16397 z dne 10. 10.
2001 pod št. vložka 1/24780/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5810116
Firma: JUVAN & ATRAKTOR SKUPINA

skupina za komunikacije, d.n.o., Ljublja-
na, Križevniška 9

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Križevniška 9, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: JUVAN JANEZ, Društvena
23, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim pre-
mož., vstop: 15. 10. 1993; GRUNFELD
SEBASTJAN, Selnik 13, 1292 IG PRI LJUB-
LJANI, odg. s svojim premož., vstop:
15. 10. 1993.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek po-
stopka 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 gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-52015
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16515 z dne 12. 10.
2001 pod št. vložka 1/18015/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRIBA d.o.o. Družba za razvoj
in inovacije v šoli LJUBLJANA, Wolfova 5

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Wolfova 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠLAMBERGER MILICA, Na

Jami 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.500
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992; GO-
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BEC DORA, Tominškova 59, 1231 LJUB-
LJANA, vložek: 2.500 SIT, ne odgovarja,
vstop: 30. 3. 1992; HRIBAR KOŠMERL
ANKA, Jamova 70, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.500 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992; SCHMIDT MIŠKOV GORDANA, Wol-
fova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.500
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

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

Sr-52020
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16733 z dne 19. 10.
2001 pod št. vložka 1/29636/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1198971
Firma: AMIMPEX uvoz izvoz, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška 116, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: STRMLJAN KATICA, Miklo-

šičeva 34, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-52021
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16734 z dne 19. 10.
2001 pod št. vložka 1/08890/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5423511
Firma: B & R Podjetje za proizvodnjo,

trgovino in gostinstvo d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Parmova 53, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.813.500,00 SIT
Ustanovitelji: UMEK TRADE podjetje za

trgovino, storitve, zastopanje, in posredova-
nje, d.o.o., Ljubljana, Stegne 11, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.813.500 SIT, ne od-
govarja, vstop: 21. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53543
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12328 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/11204/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5461944
Firma: GRAMING ingeniring d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmartinska 106, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRAŠIČ MILAN, Rakitna

120, 1352 PRESERJE, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 12. 2000; SE-
LAN VITO, Obala 124, Lucija, 6330 PIRAN,
vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 12. 2000.

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

Sr-53617
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16889 z dne 26. 10.
2001 pod št. vložka 1/32145/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1430661
Firma: LAKA storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Roška 2 A, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SAVIĆ RADIŠA, Pokopali-

ška ulica 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53618
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16890 z dne 26. 10.
2001 pod št. vložka 1/07686/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5418542
Firma: KOČIJA podjetje za oskrbova-

nje hotelirstva in gostinstva, nabava,
prodaja in intelektualne storitve gospo-
dar- skega značaja, d.o.o. Ljubljana, Bra-
tovševa ploščad 6

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bratovševa ploščad 6, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.533.888,00 SIT
Ustanovitelji: MARUCELJ MARJAN,

BRATOVŠEVA PLOŠČAD 6, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.523.888 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 31. 5. 1990; WEBER NEVEN-
KA MARJETA, BRATOVŠEVA PLOŠČAD 6,
1000 LJUBLJANA, vložek: 10.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 20. 5. 1994.

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

Sr-53619
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16891 z dne 26. 10.
2001 pod št. vložka 1/27950/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5945321
Firma: LAURA COM podjetje za trgo-

vino in storitve d.o.o., Koželjeva 8 a,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koželjeva 8 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEFERAJ ARSIM, Koželje-

va ulica 8A, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 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
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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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53620
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16892 z dne 26. 10.
2001 pod št. vložka 1/16991/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5833396
Firma: M CLUB podjetje za zabavo in

storitve, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kajuhova 4, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.508.942,00 SIT
Ustanovitelji: GALIJAŠEVIĆ ZLATKO,

Jakčeva ulica 39, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.508.942 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53621
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16893 z dne 26. 10.
2001 pod št. vložka 1/29403/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1196103
Firma: MALEŠKIĆ IN DRUŽBENIK sli-

kopleskarstvo-fasaderstvo, d.n.o. Ljub-
ljana, Trubarjeva 42

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Trubarjeva 42, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: MALEŠKIĆ MUSTAFA, Tru-
barjeva 42, 1000 LJUBLJANA, odg. s svo-
jim premož., vstop: 27. 5. 1997; MALEŠK-
OVIĆ ELIZABETA, Trubarjeva 42, 1000
LJUBLJANA, odg. s svojim premož., 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53622
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16894 z dne 26. 10.
2001 pod št. vložka 1/06021/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5352223
Firma: MAROK trgovina in gostinstvo

d.o.o. Ljubljana, Litijska 140
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Litijska 140, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.873.500,00 SIT
Ustanovitelji: MARČAN ROK, Slovenska

51 B, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.873.500 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-53623
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16895 z dne 26. 10.
2001 pod št. vložka 1/21969/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5730406
Firma: MARP Proizvodno in trgovsko

podjetje d.o.o. Obrije 4, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Obrije 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEČNIK MARKO, Obrije 4,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 3. 1993.

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

Sr-53624
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16896 z dne 26. 10.
2001 pod št. vložka 1/09032/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5425786
Firma: MEGIM trgovina d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zgornje Gameljne 20, 1211

LJUBLJANA ŠMARTNO
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEGLIČ IGOR, MATJAŽE-

VA 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.502.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53625
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16897 z dne 26. 10.
2001 pod št. vložka 1/14675/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5554632
Firma: TAD EUROPE inženiring, d.o.o.,

Ljubljana, Savska 3
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Savska 3, 1210 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 5.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: KARLO FELIKS, Dunajska

cesta 103, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 12. 1991; BODULJAK MARKO, SV.
MATEJA 129, ZAGREB, vložek: 2.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53626
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16898 z dne 26. 10.
2001 pod št. vložka 1/06632/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5358884
Firma: SONCE SI družba za stori-

tvene dejavnosti, trgovino in gostinstvo
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stegne 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: HOZJAN IRENA, NA KLAN-

CU 6, 1360 VRHNIKA, vložek: 2.100.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53627
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16899 z dne 26. 10.
2001 pod št. vložka 1/26933/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5918812
Firma: STUDIO BRAZDA & CO d.n.o.,

Ljubljana, Mucharjeva 8
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Mucherjeva 8, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRAZDA BOŠTJAN, Šem-

pas 88, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
10. 10. 1995; BRAZDA BLAŽENA - MARI-
JA, Mucherjeva 8, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož., vs-
top: 10. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53628
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16900 z dne 26. 10.
2001 pod št. vložka 1/28399/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5363179

Firma: SHAPO trgovina, storitve in za-
stopanje, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jurčičeva 23/a, 1240 KAM-
NIK

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTIFTAR ANDREJ, Kamni-

ška cesta 15, Rodica, 1230 DOMŽALE,
vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 28. 5. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53629
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16901 z dne 26. 10.
2001 pod št. vložka 1/28518/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5971802
Firma: ROTAD družba za trgovino, sto-

ritve in posredovanje d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ažbetova ulica 2, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.788.055,00 SIT
Ustanovitelji: ČERNELČ ROBERT, Bro-

darjev trg 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.788.055 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53630
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16902 z dne 26. 10.
2001 pod št. vložka 1/14290/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5542677
Firma: RONIX podjetje za posredova-

nje, gostinstvo in ingeniring d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vodnikova 282, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.907.536,80 SIT
Ustanovitelji: KOBAL MARJAN, Kavčiče-

va 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.907.536 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53631
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16903 z dne 26. 10.
2001 pod št. vložka 1/28184/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5919118
Firma: RONA ROMAN ZAKRAJŠEK IN

DRUŽABNICA k.d., zaključna dela v grad-
beništvu

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Dolenjska cesta 40, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 5.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAKRAJŠEK ROMAN, Do-

lenjska c. 40, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.500 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
20. 10. 1995; ZAKRAJŠEK NATAŠA, Dolenj-
ska c. 40, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.500
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53632
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17016 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/06516/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5365023
Firma: STIL-COMMERCE uvozno-iz-

vozno podjetje, d.o.o.,
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ravenska pot 38, 1291 ŠKO-

FLJICA
Osnovni kapital: 1.506.000,00 SIT
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Ustanovitelji: STANKO ILIJA, Pavkarjeva
pot 10, 1360 VRHNIKA, vložek: 502.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1990; STAN-
KO NADA, Pavkarjeva pot 10, 1360 VRHNI-
KA, vložek: 502.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 6. 4. 1990; STANKO MARIO, Pavkarje-
va pot 10, 1360 VRHNIKA, vložek: 502.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53634
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17018 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/11643/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5474949
Firma: SFINGA PROMET podjetje za

inženiring in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Litijska c. 283, 1261 LJUB-

LJANA DOBRUNJE
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: KAVS MARKO, Cerkova

26, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.351.800
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 6. 1994; SEL-
ŠEK KAVS IRENA, Cerkova 26, 1000
LJUBLJANA, vložek: 150.200 SIT, ne od-
govarja, 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 finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53635
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17019 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/20599/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5648734
Firma: SMILE WAY podjetje za prevoz

potnikov in blaga v domačem in medna-
rodnem prometu ter trgovanje, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prušnikova ulica 54, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DURAKOVIĆ SMAIL, Pru-

šnikova 54, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 12. 1992.

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

Sr-53636
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17020 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/23616/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5792886
Firma: SELMAN IN PARTNER storitve-

no podjetje, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Sv. Andrej 10, 1251 MORAV-

ČE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SELMAN FAHRUDIN, Že-

leznikarjeva ul. 18, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož., vs-
top: 23. 11. 1994; SELMAN FUAD, PRVO-
MAJSKA 70, SANSK SANSKI MOST, vlo-
žek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož.,
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53637
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17021 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/25478/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5847338
Firma: SCHNEIDER ELECTRIC S.A.,

40 Ave Andre Morizet, 92100 Boulogne
Billancourt, Podružnica v Sloveniji

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Dunajska 106, 1000 LJUB-

LJANA

Ustanovitelji: SCHNEIDER ELECTRIS
S.A., 40 ave Andre Morizet, BOULO BOU-
LOGNE BILLANCOURT, vpisan kot ust. po-
dr, 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53638
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17022 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/26176/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5893186
Firma: SISTEMIK podjetje za trgovino

in storitve d.o.o., Ljubljana, Snebersko
nabrežje 43

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Snebersko nabrežje 43, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAJK ROMAN, Snebersko

nabrežje 43, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53639
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17023 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/30659/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1244795
Firma: SLAD trgovina, uvoz, izvoz, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Naklo 20, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SRAKAR MATJAŽ, Naklo

20, 1370 LOGATEC, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 12. 1996.

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

Sr-53640
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17024 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/32798/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1483773
Firma: TABERNA tekstilni izdelki d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nazorjeva ulica 12, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GORJUP BREJC MARTA,

Zarnikova ulica 17, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 12. 1999.

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

Sr-53650
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17067 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/02106/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5285348
Firma: BETEX Podjetje za inženiring,

marketing, svetovanje, proizvodnjo, ko-
mercialno posredovanje ter promet bla-
ga na debelo in drobno, Ljubljana, Par-
mova 39

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Parmova 39, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 3.727.000,00 SIT
Ustanovitelji: BEVC BORIS, Resljeva 35,

1000 LJUBLJANA, vložek: 3.727.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 3. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53651
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17068 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/04391/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5326915
Firma: CASAR trgovsko - proizvodno

podjetje, d.o.o. Ljubljana, Stražarjeva 25
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stražarjeva 25, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BERGANT EVA, Stražarje-

va 25, 1000 LJUBLJANA, vložek: 15.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 3. 1990; CA-
SAR ALEKSANDER, Stražarjeva 25, 1000
LJUBLJANA, vložek: 15.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 17. 3. 1990; CASAR PA-
VEL, Stražarjeva 25, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.470.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 17. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53652
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17069 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/18875/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5642680
Firma: BARLES Podjetje za trgovino,

svetovanje in inženiring d.o.o., Ljublja-
na, Trg prekomorskih brigad 10

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg prekomorskih brigad 10,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.504.000,00 SIT
Ustanovitelji: BARTOL BORUT, Trg pre-

komorskih brigad 10, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.504.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 14. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53653
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17070 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/20483/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5689228
Firma: BON AMI podjetje za prevoz-

ne, gostinske, trgovinske in storitvene
posle, d.o.o., Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zavrti 34, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.513.000,00 SIT
Ustanovitelji: JERETINA FILIP, Zavrti 34,

1230 DOMŽALE, vložek: 1.513.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 9. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53654
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17071 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/22257/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5752671
Firma: CAMPA uvozno - izvozno po-

djetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Spodnje Pirniče 21, 1215

MEDVODE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PREDOJEVIČ SANJA, Re-

utlingen, NEMČIJA, vložek: 1.050.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 9. 1994; ROBAS
DRAGO, Spodnje Pirniče 21, 1215 MED-
VODE, vložek: 450.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 9. 9. 1994.

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

Sr-53655
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17072 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/26029/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5888794
Firma: B. PERKO k.d., trgovina, proiz-

vodnja, gostinstvo in storitve VRHNIKA
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Bevke 1, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERKO BRANKA, BEVKE 1,

1360 VRHNIKA, vložek: 1.000 SIT, odg. s
svojim premož., vstop: 23. 1. 1995; PERKO
IVANA, BEVKE 1, 1360 VRHNIKA, vložek:
1.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 1. 1995.

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

Sr-53656
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17073 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/29101/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1191772
Firma: BRIC & CO. Gostinstvo in turi-

zem, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Babnogoriška 33, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: BRIC LOVRO, Kersnikova

ul. 8, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim pre-
mož., vstop: 13. 3. 1997; RADOVAN BRA-
NISLAV, Zvezna ulica 21, 1000 LJUBLJA-
NA, odg. s svojim premož., vstop: 13. 3.
1997; AHČIN DARKO, Gosposvetska c.
10, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim pre-
mož., vstop: 13. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži

v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53657
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17074 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/29928/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1233220
Firma: BIKON Podjetje za mednaro-

dno trgovino in storitve d.o. o Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tivolska cesta 30, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: WANG YI YING, Don Tao

Chang 61, PEKING, vložek: 500.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 5. 9. 1997; CUI ZU-
KE, Don Tao Chang 61, PEKING, vložek:
500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 9.
1997; CUI XILU, Don Tao Chang 61, PE-
KING, vložek: 500.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 5. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53658
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17075 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/31676/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1392204
Firma: ULTRAX CSTECH Storitve in

trgovina d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Loke pri Zagorju 15, 1412 KI-

SOVEC
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIMUNIČ MATJAŽ, Razlago-

va 6, 3000 CELJE, vložek: 840.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 2. 1999; SIMUNIČ
BRANKO, Nušičeva 2 a, 3000 CELJE, vlo-
žek: 420.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2.
1999; MEDIJA-CUKJATI ROSANA, Loke pri
Zagorju 15, 1412 KISOVEC, vložek:
420.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2.
1999; SIMUNIČ NATAŠA, Razlagova 6, 3000
CELJE, vložek: 210.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 2. 1999; NIDORFER EMIL, Or-
moška 6, 9240 LJUTOMER, vložek: 210.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53659
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17076 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/26841/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5918332
Firma: JERMANN & COMPANY d.o.o.,

družba za gostinstvo in trgovino, Ljub-
ljana, Hladilniška 1/b

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hladilniška 1/b, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JERMAN JURE, Hladilni-

ška pot 1/b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 5.
1995.

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

Sr-53660
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17077 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/02893/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5302773
Firma: KERIN Podjetje za trgovino na

debelo z lesnimi izdelki in stanovanjsko
opremo ter storitve v blagovnem prome-
tu, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Na brežini 32, 1231 LJUBLJA-
NA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KERIN DANICA, Na brežini

32, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 12.
1989; KERIN STANE, Na brežini 32, 1231
LJUBLJANA-ČRNUČE, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 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-
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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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53661
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17078 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/29408/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1197037
Firma: AVTO KLIENT, d.o.o., trgovsko

in storitveno podjetje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ribče 55, 1281 KRESNICE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MILENKOVIĆ-MOČNIK

MITJA, Ribče 55, 1281 KRESNICE, vlo-
žek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 6. 2000.

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

Sr-53662
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17079 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/27317/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5931860
Firma: ČERNIVEC & CO, gostinstvo in

trgovina d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Žeje 24, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: ČERNIVEC IRENA, Žeje

24, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim pre-
mož., vstop: 26. 12. 1995; ČERNIVEC
GREGOR, Žeje 24, 1000 LJUBLJANA,
odg. s svojim premož., vstop: 31. 5. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53663
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17080 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/11927/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5485762
Firma: KONS poslovne storitve, d.o.o.,

Šišenska 33, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šišenska 33, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.543.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVIČ ARMANDA, Klopči-

čeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.543.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53664
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17081 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/13913/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5534160
Firma: KVIT podjetje za trgovino in

komercialne storitve, d.o.o., Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Fužine 6, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 3.862.931,00 SIT
Ustanovitelji: LELEK DRAGAN, Fužine 6,

1240 KAMNIK, vložek: 3.862.931 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53665
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17082 z dne 30. 10.

2001 pod št. vložka 1/11486/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5463122
Firma: BOSA d.o.o., gostinstvo, mar-

keting, trgovina, inženiring in proizvod-
nja, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržaška 118, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.500.234,00 SIT
Ustanovitelji: ŽIBERT BORIS, Pod Tran-

čo 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 745.117
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 2. 1991; DER-
LING JOHANN, Wellenburgerstrasse 16,
AUGSBURG NEMČIJA, vložek: 10.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1993; ŽIBERT
TEA, Pod Trančo 2, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 745.117 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53666
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17083 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/24459/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5816386
Firma: AMSL SLADOJE & CO. Podje-

tje za športno rekreacijo in računalniški
inženiring d.n.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Jamova 46, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SLADOJE MILOŠ, Jamova

46, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000 SIT,
odg. s svojim premož., vstop: 30. 6. 1993;
SLADOJE JEMEC ANDREJA, Jamova 46,
1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000 SIT,
odg. s svojim premož., 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.
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Sr-53667
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17084 z dne 2. 11.
2001 pod št. vložka 1/28568/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5970377
Firma: B.A.S. TRADING trgovina in za-

stopanje d.o.o., Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zaprice 9, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOLMAN FRANCI, Zapri-

ce 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53668
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17085 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/29663/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1213407
Firma: A & M ŠKRABA IN DRUGI Sla-

ščičarstvo d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ig 194 a, 1292 IG
Ustanovitelji: ŠKRABA ANTONIJA, Ig

194/a, 1292 IG, vložek: 5.000 SIT, odg. s
svojim premož., vstop: 28. 7. 1997; ŠKRA-
BA ANICA, Ig 194/a, 1292 IG, vložek:
5.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
28. 7. 1997; ŠKRABA MARJAN, Petrovi-
čeva ul. 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
28. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53669
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17086 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/21128/00 vpisalo v

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

Matična številka: 5717698
Firma: DANEL d.o.o., trgovina, zastop-

stva, proizvodnja Vnanje gorice, Pod Su-
potom 4, 61357 - N. Gorice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pod Supotom 4, Vnanje gori-
ce, 1357 NOTRANJE GORICE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RIHAR GABRIJEL JANEZ,

Pod Supotom 4, Vnanje gorice, 1357 NO-
TRANJE GORICE, vložek: 1.250.500 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1993; RIHAR
JERNEJ, Pod Supotom 4, Vnanje gorice,
1357 NOTRANJE GORICE, vložek: 249.500
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53670
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17087 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/22455/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5747961
Firma: DBS COMMERCE podjatje za

gostinstvo in turizem, trgovino in druge
poslovne storitve, d.o.o., Dunajska 105,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dunajska 105, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VRTOVEC DUŠAN, Dunajska

105, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53671
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17088 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/13585/00 vpisalo v

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

Matična številka: 5536286
Firma: DOBOVIČNIK k.d., storitve in

turizem, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Sketova 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: OVČAR IGOR, Derganče-

va ulica 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 11. 1993;
DOBOVIČNIK EVA, Sketova ulica 6, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000 SIT, odg. s svo-
jim premož., vstop: 15. 11. 2000.

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

Sr-53672
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17089 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/14762/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5553555
Firma: ELEKTROTERM INŽENIRING tr-

govsko servisna družba, d.o.o., Medvo-
ška 3, Medvode

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Medvoška 3, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LONGO-DULAR SUZANA,

Grajzarjeva 14, 1215 MEDVODE, vložek:
1.490.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 1.
1992; LONGO NIKOLAJ, Grajzerjeva 14,
1215 MEDVODE, vložek: 10.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 26. 5. 1995.

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

Sr-53673
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17090 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/33404/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:
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Matična številka: 1545396
Firma: EUNOMIA MALJEVEC & CO.

K.d., Marketing in trgovina
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Celovška cesta 144, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: MALJEVEC BOŠTJAN, Ce-

lovška cesta 144, 1000 LJUBLJANA, odg.
s svojim premož., vstop: 3. 7. 2000; MA-
LJEVEC BORIS, Celovška cesta 144, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 3. 7. 2000.

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

Sr-53675
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17092 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/02303/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5291224
Firma: EFOSAT d.o.o., podjetje za raz-

voj komunikacijskih in računalniških si-
stemov, Ljubljana, Cesta na Brdo 151

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta na Brdo 151, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.503.000,00 SIT
Ustanovitelji: OCEPEK DRAGO, Borov-

niško naselje 2, 1412 KISOVEC, vložek:
501.000,16 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 9.
1989; FABJAN BOŽIDAR, Ljubeljska 19,
1000 LJUBLJANA, vložek: 501.000,16
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 9. 1989; ER-
MAN ANDREJ, Sorška 36, 4220 ŠKOFJA
LOKA, vložek: 501.000,16 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 8. 9. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-53676
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17093 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/03923/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

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

Matična številka: 5867789
Firma: DIVERSA AB Trgovina in stori-

tve, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Povšetova 61, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOKOL ADRIAN, Povšeto-

va 61, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1994; KO-
KOL BERNARDA, Povšetova 61, 1000
LJUBLJANA, vložek: 750.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 23. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53677
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17094 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/04236/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5320216
Firma: CONTRADE podjetje za sveto-

vanje, inženiring, trgovino in zunanjo tr-
govino, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Brilejeva 13-15, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 3.161.974,00 SIT
Ustanovitelji: BABIČ-MATKO LUCIJA,

Maurerjeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.161.974 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53678
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17095 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/06536/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1332821
Firma: DIKO uvoz in izvoz, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Topniška 4, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KONTREC DEJAN, Hrenova

17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.100.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1989.

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

Sr-53679
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17096 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/11199/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5474027
Firma: HARKO trgovina, uvoz-izvoz,

d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska 146, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.517.000,00 SIT
Ustanovitelji: HAMZIĆ IZET, Vidičeva 6,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.338.200 SIT,
ne odgovarja, vstop: 31. 1. 1991; HAMZIĆ
HAJRA, Vidičeva 6, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 93.400 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 2. 1994; PONJEVIĆ EMIN, Tod. Čeli-
nja 31, VELIKA KLADUŠA, vložek: 85.400
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53680
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17097 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/12434/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5495334
Firma: GMG LESING trgovina in inže-

niring, d.o.o. Grosuplje, Kajuhov dvor 7
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kajuhov dvor 7, 1290 GRO-
SUPLJE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK MARIJA, Kajuhov

dvor 7, 1290 GROSUPLJE, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 4.
1991; ĆURČIJA ŽELJKO, Rusjanov trg 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-53681
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17098 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/12617/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5498333
Firma: GRASTOR gradbene storitve,

d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmartinska 10, dvorišče,

1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.879.800,00 SIT
Ustanovitelji: VUKIĆEVIĆ MIODRAG,

Slovenska cesta 51 A, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.879.800 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 13. 5. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53682
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17099 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/14750/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5554004
Firma: EFFE Trgovina in svetovanje

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Ob dolenjski železnici 12,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: LEKAN NEVENKA, Preglov

trg 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.508.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 4.
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53683
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17100 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/14927/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5839033
Firma: DAN-VAN trgovska in storitve-

na družba, d.o.o., Ljubljan, Lavričeva 6
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lavričeva 6, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.843.000,00 SIT
Ustanovitelji: RUDIČ SUZANA, Celovška

185, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.843.000
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53684
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17101 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/17139/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5618177
Firma: FLORIZO Trgovsko in storitve-

no podjetje, d.o.o., Ljubljana, Ul. bratov
Komel 22

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ul. bratov Komel 22, 1210
LJUBLJANA - ŠENTVID

Osnovni kapital: 1.722.851,00 SIT
Ustanovitelji: FLORJANČIČ IZIDOR, Ul.

bratov Komel 22, 1000 LJUBLJANA, vlo-

žek: 1.722.851 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53685
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17102 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/18332/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1323440
Firma: HEMA-EM trgovska družba,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pečinska 30, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: TVRDKOVIĆ ESED, Trg

Prekomorskih brigad 5, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 17. 9. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53686
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17103 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/19991/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5672341
Firma: DOMINION podjetje za marke-

ting, založništvo in design, d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Masarykova 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.508.339,00 SIT
Ustanovitelji: SADIKOVIČ SULEJMAN,

Ropretova 34, 1234 MENGEŠ, vložek:
369.543,05 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 3. 1994; BAŠ JANEZ, Cesta zasavske-
ga bataljona 20, 1270 LITIJA, vložek:
369.543,05 SIT, ne odgovarja, vstop:
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29. 3. 1994; DELO REVIJE družba za ča-
sopisno založniško dejavnost ter inte- lektu-
alne in poslovne storitve, d.d., Dunajska 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 603.335,60
SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 12. 1996;
ALPRESS, D.O.O., Dunajska 5, 1000
LJUBLJANA, vložek: 165.917,30 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 10. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-53687
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17104 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/25021/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5825750
Firma: INTERDIGIT, EXPORT-IMPORT

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Grablovičeva 28, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: INTERMAX NEDERLAND

B.V., ASVELDWEG 2, 7556 BP HENGE-
LO, vložek: 900.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 28. 10. 1993; DIGITI TRGOVSKO
PROIZVODNO PODJETJE IMPORT-EX-
PORT d.o.o., Hošiminhova 5, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 600.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 28. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53688
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17105 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/27707/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5938503
Firma: DEDUKT družba za intelektual-

ne in fotografske storitve, d.o.o., Kresni-
ce, Kresnice 110

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kresnice 110, 1281 KRESNICE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠARANOVIČ GOJKO, HU-

DOVERNIKOVA 8, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 800.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 2. 1996; GROŠELJ BOŠTJAN, Mokr-
ška ulica 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
800.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 2.
1996; DEDUKT d.o.o., Kresnice 110,
1281 KRESNICE, vložek: 500.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 19. 10. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53689
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17106 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/27834/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5936730
Firma: DUŠEL družba za trgovino in

gostinstvo, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Melikova 38, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAMNIK DUŠAN, MELIKO-

VA 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53690
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17107 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/28819/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5985498
Firma: GRASTOR PLEVNJAK storitve

in trgovina, k.d., Velike Lašče
Pravnoorg. oblika: komanditna družba

Sedež: Velike Lašče 15, 1315 VELI-
KE LAŠČE

Ustanovitelji: PLEVNJAK IVAN, Gradišče
4, 1314 ROB, odg. s svojim premož., vs-
top: 18. 10. 1996; PLEVNJAK SEBAS-
TJAN, Černetova ulica 5, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 18. 10. 1996; PLEVNJAK FRANCI,
Gradišče 4, 1314 ROB, vložek: 1.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53691
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17108 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/30124/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1244230
Firma: DEGASS informacijsko-poslov-

ni inženiring, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Njegoševa 14, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SLIVNIK DANILO, Malči Be-

ličeve 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53692
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17109 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/30449/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1278410
Firma: EUROFRUTAS d.o.o., trgovsko

podjetje, export-import
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dolenjska c. 244, 1000 LJUB-

LJANA
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Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ISMAILI ŠEVAL, Gorna Ba-

njica, GOSTIVAR, vložek: 1.200.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 3. 1998; ABDULAJI
ZUDI, Gorna Banjica, GOSTIVAR, vložek:
150.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 3.
1998; ALIJI BUNJAMIN, Gorna Banjica,
GOSTIVAR, vložek: 150.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 9. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53693
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17110 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/30529/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1278487
Firma: D.M. GRABOVAC gradbene sto-

ritve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kamniška 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRABOVAC DRAGICA,

Škofjeloška cesta 7, 1217 VODICE, vlo-
žek: 750.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 3. 1998; GRABOVAC MILOŠ, Dugo
Polje, MODRIČA, vložek: 750.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 12. 3. 1998.

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

Sr-53694
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17111 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/31696/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1381148
Firma: DIRECT TRADING trgovinska

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Livada 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT

Ustanovitelji: BORGE ANTHONY FRAN-
CIS, 282 Inrather Strasse, KREFELD, vlo-
žek: 1.950.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 1. 1999; STATE ARIEL DOREL, Ul.
Sandulesti, bl. Z 40, st.7, sek, S6, BUKA-
REŠTA, vložek: 150.000 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 14. 5. 1999.

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 so-
dnega registra. Pravni pouk: 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 upnika gospodarske dru-
žbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-53695
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17112 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/31758/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1399519
Firma: EURO CALL CENTER družba

za telekomunikacije d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Središka 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAKOPIČ SAMO, Zvezda

4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.100.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53696
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17113 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/31963/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1413953
Firma: CHEN JI trgovina in gostinstvo,

d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ob potoku 19, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: CHEN HAIFENG, Zhejiang,

ZHEJIANG, vložek: 1.638.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 19. 4. 1999; CHEN HAI-
WU, Zhejiang, ZHEJIANG, vložek: 462.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 4. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53697
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17114 z dne 30. 10.
2001 pod št. vložka 1/32387/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5737648
Firma: ICOM-M trgovina in storitve

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Likozarjeva ulica 14, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.507.000,00 SIT
Ustanovitelji: TUŠ NATAŠA, Potrčeva uli-

ca 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.507.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 8. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53700
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17178 z dne 6. 11.
2001 pod št. vložka 1/03716/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5818591
Firma: DATAMERCATOR-JAVORNIK

MIŠKO IN DRUGI tiskarna & kartonaža,
družba z neomejeno odgovornostjo,
Ljubljana, Stožice 21

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Stožice 21, 1113 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAVORNIK MIŠKO, Vošnja-

kova 10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000
SIT, odg. s svojim premož., vstop: 22. 11.
1989; VODIŠEK GREGOR, Zupanova 3,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000 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
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o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53701
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17179 z dne 6. 11.
2001 pod št. vložka 1/10045/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5446074
Firma: CERES trgovina posredovanje

in gostinstvo d.o.o. Archinetova 9, Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Archinetova 9, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.595.921,00 SIT
Ustanovitelji: PETROČNIK DRAGO, Klav-

čičeva 10, 1240 KAMNIK, vložek:
797.960,50 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 12.
1990; BALAŠKOVIČ MARIJA, Klavčičeva
10, 1240 KAMNIK, vložek: 797.960,50 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53702
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17180 z dne 6. 11.
2001 pod št. vložka 1/07557/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5419085
Firma: BOKOS turizem, prevozi in sto-

ritve d.o.o. Ljubljana, Merčenkova 13
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Merčenkova 13, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOBNARIČ ZDRAVKO,

Marčenkova 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 5.
1990; ZVONAR VLASTA, Marčenkova 13,
1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-53703
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17181 z dne 6. 11.
2001 pod št. vložka 1/20345/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5687136
Firma: BVK COMPANY družba za trgo-

vinsko in storitveno dejavnost d.o.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maroltova 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BILIĆ VINKO, Maroltova 9,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55390
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/06516 z dne 9. 11.
2001 pod št. vložka 1/01472/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTERNA BANKA EMONA n.
sub.o.

Pravnoorg. oblika: n. sub.o.
Sedež: Šmartinska 130, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: USTANOVITELJI RAZVIDNI

IZ REG. LISTA 1A, 1000 LJUBLJANA, osta-
lo, vstop: 6. 7. 1979.

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

Sr-55399
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09851 z dne 9. 11.
2001 pod št. vložka 1/01811/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTERNA BANKA SLOVIN o.
sub.o., Ljubljana, Frankopanska 18

Pravnoorg. oblika: o. sub. o
Sedež: Frankopanska 18, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: SLOVIN - “IBP”, N. SOL.O.

TOZD “LJUBLJANA”, proizvodnja brezalkohol-
nih napitkov, n. sol.o., Slovenčeva 19, 1000
LJUBLJANA, ostalo, vstop: 22. 1. 1987; SLO-
VIN -”IBP”, N. SOL.O. TOZD “VITAL”, proiz-
vodnja brezalkoholnih pijač, n. sol.o., Mesti-
nje, 3241 PODPLAT, ostalo, vstop: 26. 12.
1986; SLOVIN”IBP”, N. SOL.O. TOZD “ŽA-
LEC”, proizvodnja brezalkoholnih pijač, n.
sol.o., Celjska c. 8, 3310 ŽALEC, ostalo,
vstop: 21. 1. 1987; SLOVIN -”IBP”, N.
SOL.O. TOZD “LEVAČ”, kmetijstvo in prede-
lava, n. sol.o., M. Tita 115, REKOVAC, osta-
lo, vstop: 25. 12. 1986; SLOVIN - “IBP”, N.
SOL.O. TOK “ZADRUGAR”, kmetijska proiz-
vodnja n. sol.o., M. Tita 115, REKOVAC, osta-
lo, vstop: 25. 12. 1986; SLOVIN - “IBP”, N.
SOL.O. TOZD “BEOGRAD”, polnilnica coca-
cola pijač, n. sol.o., Batajnički drum 14, ZE-
MUN, ostalo, vstop: 8. 1. 1987; SLOVIN -
“IBP”, N. SOL.O. TOZD “HADŽIĆI”, polnilni-
ca coca-cola pijač, n. sol.o., Mostarsko
raskršće b.b., HADŽIĆI, ostalo, vstop: 10. 4.
1987; SLOVIN - “IBP”, N. SOL.O. TOZD “LI-
PLJAN”, polnilnica coca-cola pijač, n. sol.o.,
Braće Aksić b.b., LIPLJAN, ostalo, vstop: 9. 1.
1987; SLOVIN - “IBP”, N. SOL.O. TOZD “SA-
RAJEVO”, proizvodnja brezalkoholnih pijač,
n. sol.o., Lovćenska 26, SARAJEVO, ostalo,
vstop: 4. 2. 1987; SLOVIN - “IBP”, N. SOL.O.
TOZD “SKOPJE”, brezalkoholna proizvodnja,
n. sol.o., Novoselski pat b.b., SKOPJE, osta-
lo, vstop: 19. 1. 1987; SLOVIN - “IBP”, N.
SOL.O. TOZD “ZEMUN”, brezalkoholna pro-
izvodnja, n. sol.o., Batajnički drum 16, ZE-
MUN, ostalo, vstop: 28. 1. 1987; SLOVIN
“IBP”, N. SOL.O. TOZD “ZAGREB”, polnilni-
ca coca-cola pijač, n. sol.o., Beogradska 111,
ZAGREB, ostalo, vstop: 27. 1. 1987; SLO-
VIN - “SLOVENIJAVINO” proizvodnja alkohol-
nih pijač, p.o., Frankopanska 11, 1000 LJUB-
LJANA, ostalo, vstop: 19. 3. 1987; SLOVIN -
“KRAJINAVINO”, proizvodnja pijač, p.o., Piki-
jeva b.b., NEGOTIN, ostalo, vstop: 12. 1.
1987; SLOVIN- “LJUTOMERČAN”, N.
SOL.O. TOZD “LJUTOMERSKA KLET”, pri-
delava in predelava grozdja in sadja, r.o., Ki-
dričeva 2, 9240 LJUTOMER, ostalo, vstop:
4. 2. 1987; SLOVIN - “BIZELJSKO-BREŽI-
CE”, N. SOL.O. TOZD “VINARSTVO”, proiz-
vodnja vina, n. sol.o., C. prvih borcev 5, 8250
BREŽICE, ostalo, vstop: 22. 1. 1987; SLO-
VIN - “BIZELJSKO-BREŽICE, N. SOL.O. TOK
“VINOGRADNIŠTVO BIZELJSKO”, vinogra-
dništvo, n. sol.o., C. prvih borcev 5, 8250
BREŽICE, ostalo, vstop: 20. 1. 1987; SLO-
VIN - “PALIĆ, N. SOL.O. TOZD “PODRUM”,
alk. in brezalk. proizvodnja, n. sol.o., Novi
podrum b.b., PALIĆ, ostalo, vstop: 8. 1.
1987; SLOVIN - “PALIČ”, N. SOL.O. TOZD
“VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO”, proiz-
vodnja sadja, n. sol.o., Kizur Ištvana 21, PAL-
IĆ, ostalo, vstop: 5. 1. 1987; SLOVIN - “BI-



Stran 1274 / Št. 12 / 14. 2. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

LJANA”, vinogradništvo p.o., Ul. Stiv Naumov
117, OHRID, ostalo, vstop: 29. 12. 1986;
SLOVIN - KMET. KOMB. “JERUZALEM”, N.
SOL.O. TOZD “VINOGRADNIŠTVO”, n.
sol.o., Ptujska c. 12, 2270 ORMOŽ, ostalo,
vstop: 22. 1. 1987.

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

Sr-55407
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10987 z dne 12. 11.
2001 pod št. vložka 1/03484/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5309832
Firma: INTER Podjetje za trgovino, ko-

operacijsko proizvodnjo in storitve
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrhovci X/6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.895.000,00 SIT
Ustanovitelji: MERHAR-TERAN MARIJA,

Vrhovci X/6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
947.500 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 12.
1989; TERAN JOŠT, Vrhovci X/6, 1000
LJUBLJANA, vložek: 947.500 SIT, ne od-
govarja, vstop: 12. 12. 1997.

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

Sr-55413
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14482 z dne 8. 11.
2001 pod št. vložka 1/32525/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1467689
Firma: FAMA JAKOPIN k.d. Trgovina,

proizvodnja in storitve
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Rimska cesta 2A, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: JAKOPIN LADISLAV, Rim-

ska 2A, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim
premož., vstop: 20. 10. 1999; DOLAMIČ
MATEJA, Jamova ulica 60, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 20. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55578
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17276 z dne 9. 11.
2001 pod št. vložka 1/14620/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5554098
Firma: ELEKTRO COMMERCE Trgovi-

na na debelo in drobno d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vranja pot 10, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: JORDAN LADIMIR, Vranja

pot 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.050.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 12. 1991; JORDAN ZLATA, Vranja pot
10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.050.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 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 so-
dnega registra. Pravni pouk: 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 upnika gospodarske dru-
žbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-55579
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17277 z dne 9. 11.
2001 pod št. vložka 1/19675/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5672473
Firma: ELEMENTA d.o.o., podjetje za

trgovino, Ljubljana, Tržaška 132
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška 132, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRINČIČ DAVID, Trg Rivoli

5, 4000 KRANJ, vložek: 1.500.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika

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

Sr-55580
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17278 z dne 9. 11.
2001 pod št. vložka 1/21482/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5727162
Firma: ELVIS trgovina na debelo in

drobno Ljubljana d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Leninov trg 2, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: CIRIKOVIĆ DŽAFER, Leni-

nov trg 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 8.
1992.

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

Sr-55581
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17279 z dne 9. 11.
2001 pod št. vložka 1/11785/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5402751
Firma: EURO STIK Razvoj, proizvod-

nja, trgovina, zastopanje in storitve Ljub-
ljana, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hošiminhova 9/V, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.139.604,89 SIT
Ustanovitelji: JURCA BARBARA, Trata

VII/3, 1330 KOČEVJE, vložek:
2.139.604,89 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.
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Sr-55582
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17280 z dne 9. 11.
2001 pod št. vložka 1/20436/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5648548
Firma: F & M COMPANY d.o.o., Trgovi-

na, posredovanje in zastopanje v pro-
metu blaga in storitev, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dolenjska 244, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.709.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARZEKU FATMIR, SLo-

venska 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.709.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55583
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17281 z dne 9. 11.
2001 pod št. vložka 1/17554/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5699746
Firma: FF - MARK, podjetje za trgovi-

no, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Brilejeva 13, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FILIMONOVIČ BREDA, Bri-

lejeva 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 2.
1992.

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

Sr-55584
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17282 z dne 9. 11.
2001 pod št. vložka 1/10934/00 vpisalo v

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

Matična številka: 5450250
Firma: FINANCE podjetje za finančno-

računovodske storitve d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šišenska 23, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.502.200,00 SIT
Ustanovitelji: HODIN VIDOSAVA, BRILE-

JEVA UL. 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
751.100 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 12.
1994; OVEN AMALIJA, Žeje 14, 1000
LJUBLJANA, vložek: 751.100 SIT, ne od-
govarja, 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55585
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17283 z dne 9. 11.
2001 pod št. vložka 1/32729/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1483129
Firma: FINGRAD & CO, Svetovanje in

nepremičninski projekti za trg d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zg. Gameljne 24, 1211 LJUB-

LJANA - ŠMARTNO
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: TRČEK JURIJ, Žorgova 73,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.100.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 11. 2000.

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

Sr-55586
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17284 z dne 9. 11.
2001 pod št. vložka 1/19567/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5663792

Firma: FINOMOS družba za trgovino
in storitve d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Topniška 35/a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.529.000,00 SIT
Ustanovitelji: BORKOVIĆ ANICA, Koper-

nikova 62, ZAGREB, vložek: 1.529.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55587
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17285 z dne 9. 11.
2001 pod št. vložka 1/07493/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5386586
Firma: MEDIAPROM export-import

d.o.o., Ljubljana, Stari trg 2
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stari trg 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.509.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRASCH LJUBO, Jadran-

ska 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.509.000 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-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55588
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17286 z dne 9. 11.
2001 pod št. vložka 1/15469/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5570565
Firma: ORION OREŠKI & CO. trgov-

sko podjetje d.n.o. Dol pri Ljubljani,
Pšata 19

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Pšata 19, 1262 DOL PRI
LJUBLJANI
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Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: OREŠKI ANDREJA, Pšata

19, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
4.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
25. 1. 1992; OREŠKI MILAN, Pšata 19,
1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek: 4.000
SIT, odg. s svojim premož., vstop: 25. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55589
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17287 z dne 9. 11.
2001 pod št. vložka 1/31627/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1363751
Firma: MINAX storitve in trgovina,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska cesta 106, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČARMAN ALOJZIJ, Spod-

nje Pirniče 15, 1215 MEDVODE, vložek:
2.100.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55590
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17288 z dne 9. 11.
2001 pod št. vložka 1/20336/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5688981
Firma: MEDIA A Podjetje za ekonom-

sko propagando in marketing, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 160

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celovška 160, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.501.000,00 SIT

Ustanovitelji: ROJEC IGOR, Tunjiška 2,
1240 KAMNIK, vložek: 750.500 SIT, ne
odgovarja, vstop: 16. 11. 1992; ROJEC
ZDENK0, Koroškega bataljona 05, 1211
LJUBLJANA-ČRNUČE, vložek: 750.500
SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 11. 1992.

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

Sr-55591
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17289 z dne 9. 11.
2001 pod št. vložka 1/16685/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5590159
Firma: MATIT d.o.o., podjetje za mar-

keting, tisk in trgovino, 61000 Ljublja-
na, Tržaška 2

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.512.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZBAŠNIK ALEKSANDER,

Dane 5, 1386 STARI TRG PRI LOŽU, vlo-
žek: 907.200 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 3. 1992; HOČEVAR IGOR, Mucherje-
va 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 604.800
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55592
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17290 z dne 9. 11.
2001 pod št. vložka 1/03044/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5329086
Firma: MOBIL - MARINE d.o.o., podje-

tje za trgovino, transport in zastopstvo,
Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Železniška 3, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 5.696.730,00 SIT

Ustanovitelji: KOPAČ STANE, Železniška
3, 1230 DOMŽALE, vložek: 5.696.730
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55593
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17291 z dne 9. 11.
2001 pod št. vložka 1/19948/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5670934
Firma: MANPROM podjetje za organi-

zacijo prevozov, promet blaga in stori-
tev d.o.o. Ljubljana, Celovška 264

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celovška 264, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.660.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČARMAN MANJA MARIJA,

Viška 49 b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
996.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 9.
1992; DREMELJ NEVENKA, Nusdorferje-
va 17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 664.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 9. 1992.

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

Sr-55594
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17292 z dne 9. 11.
2001 pod št. vložka 1/05341/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5338506
Firma: OMNIA TRADE SP zasebno po-

djetje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta Ljubljanske brigade 23,

1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SMREKAR MIHA, Preska

30, 1290 GROSUPLJE, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 1. 1990;
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PREBIL SMREKAR NEVENKA, Preska 30,
1290 GROSUPLJE, vložek: 750.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55595
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17293 z dne 9. 11.
2001 pod št. vložka 1/12017/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5489091
Firma: MONDOS trgovina, gostinstvo

in turizem d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kolodvorska 12, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.602.000,00 SIT
Ustanovitelji: BIZJAK MILAN, Nova pot

47, 1357 VNANJE GORICE, vložek:
801.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2.
1991; BIZJAK SONJA, Nova pot 47, 1357
VNANJE GORICE, vložek: 801.000 SIT, ne
odgovarja, 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55596
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17294 z dne 9. 11.
2001 pod št. vložka 1/23639/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5866570
Firma: LEVANT - INTERNATIONAL po-

djetje za turizem d.o.o. Ljubljana, Dunaj-
ska 160

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dunajska 160, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PROMED A.G., Stadtzles-

trasse 36, VADUZ, LIECHTENSTEIN, vlo-
žek: 677.500 SIT, ne odgovarja, vstop:

5. 4. 1993; ŠIRNIK ROBERT, Dolenjska c.
45 c, 1000 LJUBLJANA, vložek: 672.500
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 4. 1993; LA-
MUT MATIJA, Štihova 18, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 145.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 5. 4. 1993; GOLF UND SPORT HO-
TEL, G.M.B.H., Tolzer Strasse 12, HOL-
ZKIRCHEN, NEMČIJA, vložek: 5.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 5. 4. 1993.

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

Sr-55597
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17295 z dne 9. 11.
2001 pod št. vložka 1/14988/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5578833
Firma: LOMILES podjetje za proizvod-

njo, d.o.o., Grahovo, Žerovnica 3a
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Žerovnica 3a, 1384 GRAHO-

VO
Osnovni kapital: 1.808.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEDEN SANDI, Kožljek 7,

1382 BEGUNJE PRI CERKNICI, vložek:
1.808.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55598
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17296 z dne 9. 11.
2001 pod št. vložka 1/04860/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5338026
Firma: M. GREGOR Podjetje za turi-

zem in gostinstvo d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Babnogoriška cesta 33, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT

Ustanovitelji: BUŠIČ ZVONKO, Glinško-
va ploščad 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
751.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 1.
1990; BUŠIČ LIDIJA, Glinškova ploščad
23, 1000 LJUBLJANA, vložek: 751.000
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55599
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17297 z dne 9. 11.
2001 pod št. vložka 1/25782/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5866073
Firma: LOOK MIKLAVEC IN KADUNC

Družba za trgovino in storitve d.n.o.,
Ljubljana, Litijska 115

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Litijska 115, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIKLAVEC SLAVKA, Litij-

ska 115, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.020
SIT, odg. s svojim premož., vstop: 5. 10.
1994; KADUNC ROMAN, Gornji Rudnik
I/5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 980 SIT,
odg. s svojim premož., vstop: 5. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55600
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17382 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/27414/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5932238
Firma: GRENIS-PETRIČ IN OSTALI

d.n.o., trgovina in prevozi
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Laze 33, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETRIČ BANKO, Laze 33,

1370 LOGATEC, vložek: 5.000 SIT, odg. s
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svojim premož., vstop: 11. 12. 1995; PET-
RIČ EUGENIJA, Laze 19, 1370 LOGATEC,
vložek: 5.000 SIT, odg. s svojim premož.,
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55601
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17383 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/04820/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5917760
Firma: GRAFIJA trgovina in storitve

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tbilisijska 59, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: STRNAD ALOJZIJ, Menge-

ška cesta 6, 1236 TRZIN, vložek: 2.100.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 10. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55602
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17384 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/30210/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1244914
Firma: GRADBENO PODJETJE PRULE

podjetje za storitve in trgovino d.o.o.
Ljubljana, Zvonarska 1

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zvonarska 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAUK NADA, Cesta IV št.

20, 3320 VELENJE, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 1. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55603
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17385 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/03448/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5313244
Firma: GOLDEN CROWN Podjetje za

opravljanje zunanjetrgovinskega prome-
ta d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Komenskega 7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 3.300.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZVER JOŽE, Na grivi 32,

1351 BREZOVICA, vložek: 3.300.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55604
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17386 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/21295/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5729696
Firma: GENTAL gradbeno in trgovsko

podjetje, d.o.o., Ljubljana, Tolstojeva 24
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tolstojeva 24, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KNAFELJ MIRAN, Triglav-

ska 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55605
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17387 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/24181/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5823765
Firma: GAMA-M podjetje za proizvod-

njo, trgovino, posredništvo in storitve
d.o.o. Ljubljana, Vodnikova 106

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vodnikova 106, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.622.400,00 SIT
Ustanovitelji: JOVIĆ IGOR, Plešičeva 25,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.622.400 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55606
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17388 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/18832/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5679869
Firma: GALILA trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Polanškova 14, 1231 LJUB-

LJANA ČRNUČE
Osnovni kapital: 1.657.940,00 SIT
Ustanovitelji: PAVLICA ŽELJKO, Polan-

škova 14, 1231 LJUBLJANA ČRNUČE, vlo-
žek: 828.970 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 10. 1993; PELEMIŠ BRANKO, Pionir-
ska 5, KLADANJ, vložek: 828.970 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
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gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55607
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17389 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/32507/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1459244
Firma: FRANTIN storitve in trgovina,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mačkovci 80, 1230 DOMŽA-

LE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: JENČEK DARKO, Vojkova

ulica 11, 6230 POSTOJNA, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 9.
1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-55608
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17390 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/23363/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5768454
Firma: HONEST mednarodna trgovi-

na d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Smoletova 12, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: YINGXIN ZHONG, 84/4,

2053 Huangxing RD, HANG SHANGAI,
P.R. CHINA, vložek: 1.500.000 SIT, ne od-
govarja, 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55609
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17391 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/26583/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5886058
Firma: LE-P-DAN Podjetje za trgovino,

storitve in gostinstvo, d.o.o. Polanškova
11, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Polanškova 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.527.800,00 SIT
Ustanovitelji: LE DAN, Peking, KITAJ KI-

TAJSKA, vložek: 1.527.800 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 4. 1. 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 so-
dnega registra. Pravni pouk: 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 upnika gospodarske dru-
žbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-55610
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17392 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/30923/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1313967
Firma: LEMON-T2 JUHART & SEMIJA-

LAC nepremičnine, turizem in trgovina,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg Ajdovščina 1, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: JUHART MONJA, Preloge
28, 4201 ZGORNJA LOŽNICA, odg. s svo-
jim premož., vstop: 6. 7. 1998; SEMIJA-
LAC MIRKO, Gornji trg 10, 1000 LJUBLJA-
NA, odg. s svojim premož., vstop: 26. 5.
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55611
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17393 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/08152/00 vpisalo v

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

Matična številka: 5394112
Firma: LESAL podjetje za proizvodnjo,

trgovino, zastopanje in posredništvo
Ljubljana, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Osterčeva 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.956.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETERLIN ALEŠ, Osterče-

va 3, 1240 LJUBLJANA, vložek: 1.478.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 6. 1990; DO-
MA LUDVIK, Oremovski vrh 8, 9000 MUR-
SKA SOBOTA, vložek: 1.478.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 10. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55612
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17394 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/28919/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5953189
Firma: LESNA INTERNATIONAL pro-

dajni inženiring, razvoj, proizvodnja in
med- narodna trgovina, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rimska 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RADŠEL KAZIMIR, Suhado-

le 42A, 1218 KOMENDA, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55613
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17395 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/06161/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:
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Matična številka: 5351049
Firma: LIPA HORIZONT import-export,

posredovanje in zastopanje, prodaja na
drobno, gostinske usluge, d.o.o. Ljublja-
na, Šmartinska 152

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.524.584,30 SIT
Ustanovitelji: JURJEVIČ JANEZ, Šmar-

tinska 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.524.584,30 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55614
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17396 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/10282/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5460239
Firma: LOTU TRADE trgovina, proiz-

vodnja, marketing cosulting d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koseška 8, 1117 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.974.278,00 SIT
Ustanovitelji: IPAVEC MIROSLAV, Žirov-

nica 36, 4274 ŽIROVNICA, vložek:
1.457.396 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 4.
1998; JOO-SUK PARK, Museumlan 2,
WEZEMBEEK-OPPEM, BELGIJA, vložek:
1.516.882 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 4.
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55615
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17397 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/13525/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5532060

Firma: MAJ BO proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Veliko Mlačevo 45
a, Grosuplje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Veliko Mlačevo 45 a, 1290
GROSUPLJE

Osnovni kapital: 2.320.000,00 SIT
Ustanovitelji: DERŽEK MAJDA, Veliko

Mlačevo 45 a, 1290 GROSUPLJE, vložek:
2.320.000 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 so-
dnega registra. Pravni pouk: 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 upnika gospodarske dru-
žbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-55616
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17398 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/24618/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5799481
Firma: MANILA podjetje za trgovino,

proizvodnjo in storitve, d.o.o., Brodarjev
trg 14, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Brodarjev trg 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.699.800,00 SIT
Ustanovitelji: STOJANOVIČ PREMIL,

Brodarjev trg 14, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 849.900 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 8. 1993; LAZIČ LJUBO, Brodarjev trg
3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 849.900 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55617
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17399 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/26613/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5903327
Firma: ŽASMIN trgovina, posredništvo

in storitve, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg republike 3, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETROVIČ ŽILCOV DIMI-

TRIJ, Ul. Krasnoproletarskaja št. 9, MOS-
KVA, vložek: 375.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 15. 10. 1997; IVANOVNA ŽILCOVA
ANNA, Ul. Krasnoproletarskaja št. 9, MOS-
KVA, vložek: 375.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 15. 10. 1997; DMITRIJEVIČ ŽILCOV
PETER, Ul. Krasnoproletarskaja št. 9, MOS-
KVA, vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 15. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55618
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17400 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/12767/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5517257
Firma: NOVAFLOW INTERNATIONAL

podjetje za proizvodnjo, investicije in tr-
govino d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Podolga njiva 8, 1357 VNA-
NJE GORICE

Osnovni kapital: 20.557.152,00 SIT
Ustanovitelji: HORIZONTE družba za raz-

voj podjetij d.o.o., Štefanova 15, 1000
LJUBLJANA, vložek: 593.781 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 10. 10. 1995; HORIZONTE En-
terprise Development company B.V., de Bi-
ender 5, HEILLO, vložek: 7.258.603 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 10. 1995; KAJZER-
VUKŠA NATAŠA, Podolga njiva 8, 1357 VNA-
NJE GORICE, vložek: 6.352.384 SIT, ne
odgovarja, vstop: 11. 7. 1996; VUKŠA NI-
KOLA, Podolga njiva 8, 1357 VNANJE GO-
RICE, vložek: 6.352.384 SIT, ne odgovarja,
vstop: 11. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.
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Sr-55619
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17401 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/30132/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1199331
Firma: NEXT MOVE modno oblikova-

nje, d.o.o., Dragomer
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dragomer, V Loki 40, 1351

BREZOVICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRISTAN JURIJ, V Loki 40,

Dragomer, 1351 BREZOVICA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55620
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17402 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/09919/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5444721
Firma: MIPO POGAČAR IN ČLANI

d.n.o. Ljubljana, trgovska družba
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Pot k Savi 9a, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 3.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIHELČIČ MATJAŽ, Gor-

jančeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
1. 10. 1990; POGAČAR KRISTA, Pot k Sa-
vi 9/a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.200
SIT, odg. s svojim premož., vstop: 1. 10.
1990; POGAČAR IZTOK, Pot k Savi 9/a,
1000 LJUBLJANA, vložek: 300 SIT, odg. s
svojim premož., vstop: 1. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-55621
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17403 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/28067/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5950856
Firma: MINTY družba za posredova-

nje, trgovino in storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stegne 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GROBIŠA MOJCA, Ulica

Vide Janežičeve 7, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55622
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17404 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/31645/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1380893
Firma: IMERAJ & CO. trgovina in stori-

tve d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Pot k igrišču 6, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: IMERAJ SAJMIR, Klodrni-

ca, SRBICA, odg. s svojim premož., vstop:
10. 2. 1999; IMERAJ IDRIZ, Kladernica,
SRBICA, odg. s svojim premož., vstop:
10. 2. 1999.

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 so-
dnega registra. Pravni pouk: 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 upnika gospodarske dru-
žbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-55623
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17405 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/25397/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5841631
Firma: INTERNACIONALNA TOVARNA

AKUMULATORJEV, proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gerbičeva 101, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FABRICA ITALIANA ACCU-

MULATORI MOTOCARRI MONTECCHIO,
V. le Europa 63, MONTE MONTECCHIO
MAGGIORE, vložek: 1.500.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 17. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55624
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17406 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/33396/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1545124
Firma: JAN KONSTRUKT d.o.o., Grad-

beni inženiring
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Puhova ulica 13, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: JANKOVIĆ VOJISLAV, Pu-

hova ulica 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 6.
2000.

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

Sr-55625
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17407 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/18351/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5641675
Firma: JELKON poslovne storitve, tr-

govina in marketing, d.o.o. Mengeš
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Levčeva 17, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.528.000,00 SIT
Ustanovitelji: AVBELJ KONCILIJA JEL-

KA, Levčeva 17, 1234 MENGEŠ, vložek:
1.528.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 12.
1992.

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

Sr-55626
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17408 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/21081/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5700698
Firma: JONY Proizvodnja, storitve, tr-

govina d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Medno 53 a, 1210 LJUBLJA-

NA-ŠENTVID
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MOČNIK JANEZ, Medno

53 a, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55627
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17409 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/05923/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5350328
Firma: JURJOVEC storitve, koopera-

cija, trgovina, d.o.o. Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Fužine 9, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.727.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLAHUTA ŠTEFAN, Tučna

5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.727.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 1. 1990.

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

Sr-55628
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17410 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/29844/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1215817
Firma: KEVAC MONT k.d., zaključna

dela v gradbeništvu
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ulica Lojzke Štebijeve 7,

1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: KEVAC NEDJO, ZABLEČE

b.b., KLJUČ, odg. s svojim premož., vstop:
18. 9. 1997; VOLAŠ ČEDO, POT K RIBNI-
KU 24, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 9. 1997.

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 so-
dnega registra. Pravni pouk: 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 upnika gospodarske dru-
žbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-55629
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17411 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/29594/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1201514
Firma: KING - URANKAR & CO Trgovi-

na in gostinstvo d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Godič 75A, 1242 STAHOVICA
Ustanovitelji: URANKAR JURIJ, Godič

75A, 1242 STAHOVICA, odg. s svojim pre-
mož., vstop: 28. 7. 1997; URANKAR AN-
DREJA, Olševek 4B, 1242 STAHOVICA,
odg. s svojim premož., vstop: 28. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55630
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17412 z dne 13. 11.
2001 pod št. vložka 1/28333/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5959683
Firma: KISS LINE GOSTIČ & CO.

d.n.o., svetovanje in razvedrilne dejav-
nosti

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska cesta 103, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOSTIČ MARKO, Hudo-

vernikova 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
2. 8. 1996; KIRN GOSTIČ MOJCA, Pot na
Golovec 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož., 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55631
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17815 z dne 22. 11.
2001 pod št. vložka 1/04902/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5335914
Firma: THALIA Podjetje za komercial-

ni inženiring, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Velebitska 12, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.113.100,00 SIT
Ustanovitelji: LOTRIČ BOJAN, Vrhpolje

pri Moravčah 55, 1251 MORAVČE, vložek:
2.113.100 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
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sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55632
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17816 z dne 22. 11.
2001 pod št. vložka 1/05602/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5338433
Firma: EKOTEC-MCP Podjetje za con-

zulting, marketing, inženiring, proizvod-
njo, trgovino in ekološko tehnologijo,
Brnčičeva 31, 61231 Ljubljana, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Brnčičeva 31, 1231 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRALJ KARLO, Škofova 3,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.290.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1990; BUR-
GER JANEZ, Majaronova 16, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 210.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 21. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55633
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17817 z dne 22. 11.
2001 pod št. vložka 1/08307/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5406757
Firma: TIGMAJT podjetje za trgovino,

inženiring in gradbeništvo, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmartinska 28, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: VOJINOVIĆ TIHOMIR, MO-

ME VIDOVIĆA BR. 22, SRBAC, vložek:
1.502.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 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

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

Sr-55634
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17818 z dne 22. 11.
2001 pod št. vložka 1/15015/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5575036
Firma: TECTRONIC Trgovsko podje-

tje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljanska 76, 1230 DOM-

ŽALE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLJAJIĆ GORAN, Celov-

ška cesta 163, 1107 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 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 so-
dnega registra. Pravni pouk: 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 upnika gospodarske dru-
žbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-55635
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17819 z dne 22. 11.
2001 pod št. vložka 1/20651/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5648726
Firma: ESI INGENERING podjetje za

projektiranje, montažo in vrzdrževanje
elektronskih sistemov d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Bratov Učakar 12, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.534.450,00 SIT
Ustanovitelji: MIRKOVIČ TIHOMIR, Bra-

tov Učakar 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.534.450 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55636
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17820 z dne 22. 11.
2001 pod št. vložka 1/23009/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5784000
Firma: DOMAČIJA PODBOJ IN PAR-

TNER družba za kmetijsko proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.n.o., Velike Lašče

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kaplanova 1, 1315 VELIKE
LAŠČE

Osnovni kapital: 131.000,00 SIT
Ustanovitelji: PODBOJ BREDA, Kapla-

novo 1, 1315 VELIKE LAŠČE, vložek:
65.500 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
21. 4. 1993; PODBOJ TOMAŽ, Kaplanovo
1, 1315 VELIKE LAŠČE, vložek: 65.500
SIT, odg. s svojim premož., vstop: 17. 5.
1994.

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

Sr-55637
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17821 z dne 22. 11.
2001 pod št. vložka 1/24873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5824176
Firma: TEMLIN & TOUCAN, Trgovina,

d.n.o., Ljubljana, Triglavska 7
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Triglavska 7, 1000 LJUBLJA-

NA
Ustanovitelji: TEMLIN MIRAN (biolog),

Triglavska 7, 1000 LJUBLJANA, odg. s svo-
jim premož., vstop: 29. 10. 1993; TEMLIN
JOŽE Ključavničar, Triglavska 7, 1000
LJUBLJANA, odg. s svojim premož., vstop:
29. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.
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Sr-55638
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17822 z dne 22. 11.
2001 pod št. vložka 1/27691/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5912989
Firma: TIMA GTG podjetje za gostin-

stvo, trgovino in gradbeništvo, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Podplešivica 83, 1357 NO-

TRANJE GORICE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SAMOTORČAN VLASTA,

Podplešivica 83, 1357 NOTRANJE GORI-
CE, vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 24. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55639
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17823 z dne 22. 11.
2001 pod št. vložka 1/28224/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5957206
Firma: DVORANČIČ & CO. družba za

gostinstvo, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Cankarjev trg 3, 1360 VRH-

NIKA
Ustanovitelji: DVORANČIČ PREDRAG,

Cankarjev trg 3, 1360 VRHNIKA, odg. s svo-
jim premož., vstop: 2. 7. 1996; DVORANČIČ
BORKA, Prnjavor - Orašje 38, PRNJAVOR,
odg. s svojim premož., vstop: 2. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55640
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17824 z dne 22. 11.
2001 pod št. vložka 1/28836/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

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

Matična številka: 1123769
Firma: ENA VAVTAR trgovina z meša-

nim blagom, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ilirska 15, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VAVTAR STANISLAVA, Se-

lanov trg 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 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 so-
dnega registra. Pravni pouk: 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 upnika gospodarske dru-
žbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-55641
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17825 z dne 22. 11.
2001 pod št. vložka 1/31886/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1411683
Firma: BERIX Trgovina in storitve

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bolkova 4A, Homec, 1235 RA-

DOMLJE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAMLJEN MARTINA, Bol-

kova 4A, Homec, 1235 RADOMLJE, vlo-
žek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 4. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55642
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17826 z dne 21. 11.
2001 pod št. vložka 1/29394/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1193201
Firma: INFO-D posredovanje in infor-

macije d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Roška ul. 64/b, 1330 KO-
ČEVJE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRICA DUŠAN, Ulica He-

roja Marinclja 1, 1330 KOČEVJE, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 4.
1997.

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

Sr-55643
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17827 z dne 21. 11.
2001 pod št. vložka 1/29233/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1126148
Firma: FUN GRAPHICS, PLANKO & JU-

HANT videoprodukcija, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Gmajnica 108, 1218 KO-

MENDA
Ustanovitelji: PLANKO DUŠAN, Osenja-

kova 10, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim
premož., vstop: 3. 2. 1997; JUHANT AN-
TON, Gmajnica 108, 1218 KOMENDA,
odg. s svojim premož., vstop: 3. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55644
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17828 z dne 21. 11.
2001 pod št. vložka 1/02554/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5294126
Firma: FLOID inženiring in trgovina,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmartinska cesta 10, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEVER ANIN, Celovška

106, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.502.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 5. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55645
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17829 z dne 21. 11.
2001 pod št. vložka 1/03474/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5313392
Firma: SELEX prodaja in zastopanje

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koroška c. 2, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.520.450,00 SIT
Ustanovitelji: BINTER BOGDAN, Koroška

2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.520.450
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 9. 1994.

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

Sr-55894
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12112 z dne 30. 11.
2001 pod št. vložka 1/06116/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5364558
Firma: KRAMER & CO. podjetje za tr-

govino, izvoz, uvoz, zastopništvo, kon-
signacijo, špedicijo d.n.o., Ljubljana, Val-
vasorjeva 10

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Valvasorjeva 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRAMER BORIS, Valvasor-

jeva 10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.800
SIT, odg. s svojim premož., vstop: 26. 3.
1990; KRAMER GREGA, Na jami 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 200 SIT, odg. s svojim
premož., vstop: 18. 11. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55895
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/15921 z dne 5. 12.
2001 pod št. vložka 1/33157/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1519336
Firma: ARARAT, podjetje za trgovino,

proizvodnjo in storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta II Cesarjev 106D, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAJRIĆ OHRAN, Cesta II

Cesarjev 106 D, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.470.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 3.
2000; HALILOVIĆ ĐULA, Cesta II Cesarjev
106 D, 1000 LJUBLJANA, vložek: 420.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 3. 2000;
SULJIĆ FIKRET, Cesta II Cesarjev 106 D,
1000 LJUBLJANA, vložek: 210.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 14. 3. 2000.

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

Sr-55898
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17903 z dne 23. 11.
2001 pod št. vložka 1/03963/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5320186
Firma: SIGNEL projektiranje, proiz-

vodnja in trgovina, d.o.o. Šmartno 20,
Laze v Tuhinju

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmartno 20, 1219 LAZE V TU-
HINJU

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOČ RAJKO, Šmartno v

Tuhinju 20, 1219 LAZE V TUHINJU, vložek:
500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1989; NOČ PETER, Bratov Učakar 56,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 5. 1994; NOČ
ALEŠ, Bratov Učakar 56, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 500.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 26. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55899
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17904 z dne 23. 11.
2001 pod št. vložka 1/09045/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5426103
Firma: TANDA, inženiring, d.o.o. Ljub-

ljana, Polanškova 23
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Polanškova 23, 1231 LJUB-

LJANA ČRNUČE
Osnovni kapital: 3.967.772,00 SIT
Ustanovitelji: MUREKAR PAVLA, Polan-

škova 23, 1231 LJUBLJANA ČRNUČE, vlo-
žek: 3.967.772 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 7. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-55900
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17905 z dne 23. 11.
2001 pod št. vložka 1/15422/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5571839
Firma: TAPET-DEKOR podjetje za

opremljanje in dekoracijo prostorov
d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Likozarjeva 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KURALT SAŠO, Spodnja

Senica 22 g, 1000 LJUBLJANA, vložek:
450.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 10.
1993; JANEŽIČ LIDIJA, Duplica, Groharje-
va 18, 1240 KAMNIK, vložek: 300.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 10. 1993; RAJIĆ
ĐOKA, Švegljeva 11, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 9. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55901
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17906 z dne 23. 11.
2001 pod št. vložka 1/21921/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5728584
Firma: U P S d.o.o. Podjetje za načrto-

vanje, proizvodnjo, prodajo in vzdrževa-
nje elektronskih naprav in sistemov

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Klemenova 152, 1260 LJUB-
LJANA-POLJE

Osnovni kapital: 1.867.067,00 SIT
Ustanovitelji: SENIČAR PETER, Kleme-

nova 152, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.867.067 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 1.
1993.

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

Sr-55902
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17907 z dne 23. 11.
2001 pod št. vložka 1/26252/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5885647
Firma: TEKSTILKA proizvodno in tr-

govsko podjetje, d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kurilniška 18, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: NIKOLIČ MIRA, Brilejeva

14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 15.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 11. 1994; POLA-
NIČ MARTINA, Zikova 12, 1240 KAMNIK,
vložek: 15.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 11. 1994; ADLEŠIČ MILENA, Jakčeva
8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 15.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 11. 1994; AVRA-

MOVIČ DRAGAN, Kvedrova 22, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 15.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 11. 1994; NAKRST MAJDA, Kraš-
nja 3, 1230 DOMŽALE, vložek: 15.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 11. 1994; AVRA-
MOVIČ BOJANA, Paplerjeva 24, 1353 BO-
ROVNICA, vložek: 15.000 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 25. 11. 1994; POLAK VIDA, Ce-
sta na ključ 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
15.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 11.
1994; STOPAR FRANC, Brodarska 16,
1270 LITIJA, vložek: 105.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 25. 11. 1994; VODE MARIJA,
Videm 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
15.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 11.
1994; ŠPORAR JOŽE, Podgorica 4/a,
1290 GROSUPLJE, vložek: 15.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 11. 1994; GREGOR-
ČIČ NADA, Smrekarjeva 7, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 300.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 25. 11. 1994; TKALEC IVAN, Tovarni-
ška 45, Preserje, 1235 RADOMLJE, vložek:
525.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 11.
1994; OŠLAJ MARIJA, Vrbljene 51, 1292
IG, vložek: 15.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 11. 1994; GORENČIČ BORIS, Vrbljene
19, 1292 IG, vložek: 15.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 25. 11. 1994; TAHIROVIČ ČA-
MIL, Tomišelj 57, 1292 IG, vložek: 15.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 11. 1994;
OVEN TONE, Strahomer 17, 1292 IG, vlo-
žek: 15.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 11. 1994; PRPIČ IVO, Mrharjeva 16,
1000 LJUBLJANA, vložek: 15.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 11. 1994; PACHER
ANDREJ, Ig 66, 1292 IG, vložek: 15.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 11. 1994; CO-
TA DARKO, Hrastje 56, 2341 PEKRE-LIM-
BUŠ, vložek: 15.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 25. 11. 1994; GLAVICA JOSIP, Hoška
ul. 12, 2311 HOČE, vložek: 15.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 11. 1994; HORVAT
MILKA, Ruška c. 77, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 15.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 11. 1994; KAMPUŠ DRAGO, Ljubljan-
ska 77, 2000 MARIBOR, vložek: 225.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 11. 1994; RE-
PNIK IVANKA, Pivola 37, 2311 HOČE, vlo-
žek: 15.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 11. 1994; REPNIK SONJA, Kopivnik
27/b, 2313 FRAM, vložek: 15.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 11. 1994; ŠTERN ELI-
ZABETA, Kopivnik 30, 2313 FRAM, vložek:
15.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 11.
1994; URŠIČ KAREL, Trg Dušana Kvedra
10, 2000 MARIBOR, vložek: 15.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 11. 1994; VEK CE-
CILIJA, Šentiljska 118, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 15.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55903
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17908 z dne 23. 11.
2001 pod št. vložka 1/09083/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5426308
Firma: RISMONDO Transport, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Suhadolčanova 20, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RISMONDO MINIČ ALEN-

KA, Suhadolčanova 20, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 4. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55904
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17909 z dne 23. 11.
2001 pod št. vložka 1/11566/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5474426
Firma: OTTIS, MUSTAR & CO. podje-

tje za proizvodnjo, servis in trgovino,
d.n.o., Ljubljana, Linhartova 62a

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 62a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: MUSTAR JANEZ, Rašica

38, 1315 VELIKE LAŠČE, vložek: 1.000
SIT, odg. s svojim premož., vstop: 17. 1.
1991; MUSTAR MIRA, Rašica 38, 1315
VELIKE LAŠČE, vložek: 1.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55905
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17910 z dne 23. 11.
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2001 pod št. vložka 1/17203/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5632633
Firma: PROARS, d.o.o., Podjetje za tr-

govino, inženiring in oblikovanje Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Wolfova 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: MERZELJ BOGOMIR, Wol-

fova 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.508.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55906
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17911 z dne 23. 11.
2001 pod št. vložka 1/27454/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5934753
Firma: PEROMO, GODEC IN GODEC

podjetje za poslovanje z nepremičnina-
mi d.n.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Levstikova 14, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: GODEC PETER, Pot na Fu-
žine 43, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim
premož., vstop: 1. 2. 1996; GODEC AN-
ŽE, Pot na Fužine 43, 1000 LJUBLJANA,
odg. s svojim premož., vstop: 28. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55907
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17912 z dne 23. 11.
2001 pod št. vložka 1/29606/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1198190

Firma: PUHAR & SZARKA trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kristanova ulica 10, 1000
LJUBLJANA

Ustanovitelji: PUHAR DARKO, Kristano-
va ulica 10, 1000 LJUBLJANA, odg. s svo-
jim premož., vstop: 17. 6. 1997; SZARKA
DRAGICA, Kristanova ulica 10, 1000 LJUB-
LJANA, odg. s svojim premož., vstop: 17. 6.
1997.

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 so-
dnega registra. Pravni pouk: 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 upnika gospodarske dru-
žbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-55908
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17913 z dne 23. 11.
2001 pod št. vložka 1/08404/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5421055
Firma: OPTIMAL Trgovsko podjetje,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljanska cesta 10, 1290

GROSUPLJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BERČAN FRANCI, Ljubljan-

ska 10, 1290 GROSUPLJE, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55909
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17914 z dne 23. 11.
2001 pod št. vložka 1/16666/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5840678
Firma: STUDIO ARH 92 arhitektura,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Jurčkova cesta 141, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.608.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČERNČIČ ANDRAŽ, Vurni-

kova 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.608.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 3.
1992.

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

Sr-55910
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17915 z dne 23. 11.
2001 pod št. vložka 1/25444/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5846994
Firma: SIMETTI CASA, ŠIMETIĆ & CO.

podjetje za trgovino in transport d.n.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Zaloška 149, 1000 LJUBLJA-
NA

Ustanovitelji: VADLJA DUŠICA, Chen-
gdujska 2, 1000 LJUBLJANA, odg. s svo-
jim premož., vstop: 17. 3. 1994; ŠIMETIĆ
FRANKO, Garibaldi 13, ROVINJ, odg. s
svojim premož., 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55911
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17916 z dne 23. 11.
2001 pod št. vložka 1/25707/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5846935
Firma: SVEA INTERNATIONAL, podje-

tje za telemarketing d.o.o., Slovenska c.
56, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Slovenska c. 56, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.560.000,00 SIT
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Ustanovitelji: HORVAT BLAŽENKA LE-
NA, Skeppargatan 20/II, 11452 STO-
CKHOLM, vložek: 1.560.000 SIT, ne od-
govarja, 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55912
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17917 z dne 23. 11.
2001 pod št. vložka 1/26310/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5899389
Firma: SIMECO INTERNATIONAL tr-

govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Društvena 20, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SHAAR ABDAR, Streliška

ul. 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 5. 1995; HARB
SAFI SAID, Lahhud building, 2nd floor, BEJ-
RUT, vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 5. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55913
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17918 z dne 23. 11.
2001 pod št. vložka 1/27715/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5935687
Firma: T.E.S.I. STAN COMMERCE tr-

govina in zastopanje, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska 15, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: STOPAR EGON, Lavričeva

21, 5270 AJDOVŠČINA, vložek: 1.500.000
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55914
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17920 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/24408/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5804868
Firma: POSSESSOR Proizvodnja, trgo-

vina in storitve d.o.o. Godič št. 84, Kam-
nik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Godič št. 84, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 3.146.000,00 SIT
Ustanovitelji: KALIŠNIK PETER, Črna št.

21, 1242 STAHOVICA, vložek: 1.048.666
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 7. 1993; KALI-
ŠNIK JOŽE, Godič št. 84, 1242 KAMNIK,
vložek: 1.048.666 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 2. 7. 1993; KALIŠNIK MATEJ, Godič
št. 84, 1242 KAMNIK, vložek: 1.048.666
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55915
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17921 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/33379/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1518887
Firma: PUGELJ, GENEX & CO. gostinj-

sko in storitveno podjetje k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Turjak 36, 1311 TURJAK
Ustanovitelji: PUGELJ MIRAN, Ponikve 47

a, 1312 VIDEM - DOBREPOLJE, odg. s svo-
jim premož., vstop: 14. 2. 2000; OGRINC
DAMJAN, Turjak 36, 1311 TURJAK, vložek:
1.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 2. 2000;
GENEX PTY LTD, Suite 5, Level 2, 333 KING
STREET, NEWTOWN, vložek: 1.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 14. 2. 2000.

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

Sr-55916
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17922 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/27020/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5914469
Firma: PUMM PLAHUTNIK IN MIHEL-

ČIČ trgovina in posredništvo, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Frana Albrehta 4/a, 1240

KAMNIK
Osnovni kapital: 50.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLAHUTNIK UROŠ, Frana

Albrehta 4/A, 1240 KAMNIK, vložek:
25.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
11. 9. 1995; MIHELČIČ MITJA, Ljubljan-
ska cesta 3, 1240 KAMNIK, vložek: 25.000
SIT, odg. s svojim premož., vstop: 11. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55917
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17923 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/20764/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5698979
Firma: RANDY Podjetje za proizvod-

njo, trgovino, gostinstvo, turizem, inže-
niring, storitve in zunanjo trgovino Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg francoske revolucije 2,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIJATOVIČ MILOMIR, Po-

lje c. VI/20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 9.
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55918
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17924 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/12891/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5507871
Firma: RENTEX transporti in rent a

car, d.o.o. Ljubljana, Kvedrova 8
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kvedrova 8, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIMONIČ VIKTOR, Kvedro-

va 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55919
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17925 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/21230/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5711495
Firma: ITAL/SLO inženiring, d.o.o.,

Brnčičeva 31, Ljubljana-Črnuče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Brnčičeva 31, 1231 LJUBLJA-

NA-ČRNUČE
Osnovni kapital: 1.643.492,00 SIT
Ustanovitelji: MERLAK MILAN, Bratov-

ševa ploščad 16, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 558.787,28 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 9. 1992; LENZI ROBERTO, Via Don
Minzoni 31, COLLE DI VAL D’ELSA, vložek:
542.352,36 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 9. 1992; CORRIERO LUCIANO, Via
Emilia 44, COLLE DI VAL D’ELSA, SIENA,
vložek: 542.352,36 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 15. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55920
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17926 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/23670/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5811465
Firma: KAROLINA podjetje za oblikova-

nje tekstila in trgovino, d.o.o., Komenda
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Moste 37, 1218 KOMENDA
Osnovni kapital: 1.792.176,00 SIT
Ustanovitelji: KLIMOVIČ JOŽICA, Moste

37, 1218 KOMENDA, vložek: 1.792.176
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55922
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17974 z dne 30. 11.
2001 pod št. vložka 1/26635/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5903025
Firma: ALDARON Trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana, Preglov trg 1
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Preglov trg 1, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LASIČ LENARČIČ DRAGI-

CA, Preglov trg 1, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 380.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 4. 1995; LASIČ ALEŠ, Preglov trg 1,
1000 LJUBLJANA, vložek: 380.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 4. 1995; TV -
SHOP, D.O.O., LJUBLJANA, Preglov trg 1,
1000 LJUBLJANA, vložek: 740.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 4. 1995.

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

Sr-55923
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17991 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/30588/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1294555
Firma: MODIKA podjetje za gostin-

stvo, proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Podpeč 26, 1352 PRESERJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROMLER ALEX, Preserje

20, 1352 PRESERJE, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 4. 1998;
GREBENC BLAŽ, Podpeč 26, 1352 PRE-
SERJE, vložek: 750.000 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 24. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55924
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17993 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/16930/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5684633
Firma: MOBILIS COMMERCE družba

za trgovino in storitve, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vilharjeva c. št. 41, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.578.000,00 SIT
Ustanovitelji: STRANJAKOVIĆ MAJA, Pot

za Bistrico št. 46, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.578.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 9.
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
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teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55925
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17994 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/02467/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5294142
Firma: VIP MALI IN DRUGI proizvod-

nja, trgovina, oblikovanje in svetovanje,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ciril Metodov trg 27, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: MALI ZVEZDANA, Runko-

va 14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000
SIT, odg. s svojim premož., vstop: 27. 3.
1995; MALI ZDENKO, Bratovževa ploščad
27, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55926
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17995 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/09304/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5426952
Firma: VTA transport in storitve d.o.o.

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Leskoškova 2, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 15.168.000,00 SIT
Ustanovitelji: SKLAD REPUBLIKE SLO-

VENIJE ZA RAZVOJ, Kotnikova 28, 1000
LJUBLJANA, vložek: 8.039.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 10. 12. 1996; KAPITALSKI
SKLAD, Mirna ulica 6, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.517.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 12. 1996; ODŠKODNINSKI SKLAD,
Mirna ulica 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.517.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 12.
1996; MIKLIČ FRANC, Trpinčeva ul. 92,
1000 LJUBLJANA, vložek: 407.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 10. 12. 1996; BABNIK
IVAN, Gabrje 11, 1356 DOBROVA, vložek:
407.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 12.

1996; HREŠČAK FRANC, Leverjeva ul. 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 407.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 10. 12. 1996; KOSANEC
MARJAN, Za vasjo 26, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 329.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 12. 1996; KOŽELJ ALOJZIJ SLAVKO,
Velike Vrhe 2, 1295 IVANČNA GORICA, vlo-
žek: 329.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 12. 1996; LETNAR TONE, Sneberska
20/B, 1000 LJUBLJANA, vložek: 334.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1996; RA-
DAKOVIČ MILAN, Njegoševa cesta 6, 1000
LJUBLJANA, vložek: 369.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 10. 12. 1996; SPAČAL EDITA,
Clevelandska ul. 43, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 160.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 12. 1996; SPAČAL SLAVKO, Cleveland-
ska ul. 43, 1000 LJUBLJANA, vložek:
329.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 12.
1996; ŠTEKOVIČ BRANKO, Pijava Gorica
147, 1291 ŠKOFLJICA, vložek: 334.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1996; TO-
DOROVIČ MILAN, Opekarska cesta 45,
1000 LJUBLJANA, vložek: 365.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 10. 12. 1996; ŽIDAN MI-
LAN, Ribče 26, 1281 KRESNICE, vložek:
325.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55927
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17996 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/21141/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5718813
Firma: ŠPON Posredovanje na podro-

čju blaga in storitev, d.o.o. Zabretova
30, 61000 Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zabretova 30, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.614.456,00 SIT
Ustanovitelji: DOLNIČAR MARJAN, Za-

bretova 30, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.614.456 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika

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

Sr-55928
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17997 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/24311/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5793238
Firma: ZRIMŠEK gradbeno podjetje,

d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Moškričeva 45, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.579,00 SIT
Ustanovitelji: ZRIMŠEK GERARD, Moš-

kričeva 45, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.579 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55929
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17998 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/27318/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5925908
Firma: VEDA družba za javnomnenj-

ske in tržne raziskave, analize, izobra-
ževanje, svetovanje in založniško dejav-
nost, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Miklošičeva 18, 1002 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 13.350.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČANŽEK LUDVIK, Brodar-

jev trg 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 11.
1995; ZVEČ MILAN, Janežovski vrh 37,
2250 PTUJ, vložek: 1.600.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 3. 11. 1995; JUG JANEZ,
Zgornje Tinsko 2, 3223 LOKA PRI ŽUSMU,
vložek: 1.200.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 3. 11. 1995; JENKO DAMJAN, Iztoko-
va ulica 8, 1215 MEDVODE, vložek:
850.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 11.
1995; ZAGOŽEN MATEJ, Hafnerjeva 6 A,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.200.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 3. 2001.

Obrazložitev: Ker proti 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55930
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17999 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/29365/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1194119
Firma: VIENNA FASHION trgovina,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Metoda Mikuža 4/35, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HUNGLER PETER, Spie-

gelgasse 13, WIEN, vložek: 750.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 3. 1997; KASAG-
IĆ ALEKSANDAR, Maršala Tita 54, BOSAN-
SKA GRADIŠKA, vložek: 375.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 18. 3. 1997; KASAGIĆ
MLADEN, Maršala Tita 54, BOSANSKA
GRADIŠKA, vložek: 375.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 18. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55931
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18000 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/32152/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1380508
Firma: VERENA TOURS turizem in sto-

ritve, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kamniška 25, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VINDIŠAR TOMAŽ, Stična

4, 1295 IVANČNA GORICA, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55932
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18001 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/08046/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5393795
Firma: RIVAL podjetje za varovanje

premoženja, d.o.o., Ljubljana, Povšeto-
va 6

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Povšetova 6, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.562.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZBAČNIK IVAN, Vnanje Go-

rice 57, 1357 NOTRANJE GORICE, vlo-
žek: 781.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 7. 1990; KRISTAN ROK, C. maršala
Tita 76/a, 4271 JESENICE, vložek:
781.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55933
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18002 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/29565/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1213415
Firma: SAVAINVEST podjetje za po-

slovno svetovanje, investiranje in uprav-
ljanje, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dunajska 7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 474.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: EUROSIT, POSLOVNO FI-

NANČNE STORITVE, D.O.O., Dunajska 22,
1000 LJUBLJANA, vložek: 474.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55934
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18003 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/26452/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5897971
Firma: SITAR - GROLES & CO mizar-

sko podjetje, d.n.o., Grosuplje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Adamičeva 55, 1290 GROSU-

PLJE
Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: SITAR FRANC, Pri mostu

12, 1290 GROSUPLJE, vložek: 2.000 SIT,
odg. s svojim premož., vstop: 28. 3. 1995;
SITAR CIRILA, Pri Mostu 12, 1290 GRO-
SUPLJE, vložek: 2.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55935
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18004 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/30804/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1304623
Firma: SK-AM družba za uvoz in izvoz,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica 15. aprila 3, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: CHENG XIN, Zhe Jiang,

HANGZHOU, vložek: 840.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 6. 5. 1998; HAN HUIMING,
Zhe Jiang, HANGZHOU, vložek: 840.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 5. 1998; XIANG
XIAOJIN, Zhe Jiang, QING TIAN, vložek:
420.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 5.
1998.

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

Sr-55936
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18005 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/30033/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1213776
Firma: STANIĆ ANTE IN DRUGI d.n.o.,

gostinstvo in trgovina
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Vodnikova 6, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: STANIĆ IRENA, Dražgoška

22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000 SIT,
odg. s svojim premož., vstop: 4. 8. 1997;
STANIĆ PANTELIJA, Dražgoška 22, 1000
LJUBLJANA, vložek: 5.000 SIT, odg. s svo-
jim premož., vstop: 4. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55937
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18006 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/07996/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5392837
Firma: STESKO trgovina in usluge

d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kurilniška 18, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.557.000,00 SIT
Ustanovitelji: SKOK ALOJZIJ, Cerkova

9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 888.500 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 5. 1994; STEVA-
NOVIČ NATAŠA, Prijateljeva ul. 32, 1000
LJUBLJANA, vložek: 668.500 SIT, ne od-
govarja, vstop: 21. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55938
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18007 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/32647/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1483633
Firma: D.N.E.N. DEMIŠOSKI & CO.

Gradbeništvo in storitve, d.n.o. Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratovševa ploščad 5, 1000
LJUBLJANA

Ustanovitelji: DEMIŠOSKI NASER, La-
buništa, STRUGA, odg. s svojim premož.,
vstop: 16. 12. 1999; DEMIŠOSKI NEDŽBI-
DIN, Labuništa, STRUGA, odg. s svojim pre-
mož., vstop: 16. 12. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55939
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18008 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/28170/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5898358
Firma: CELIN IN DRUŽBENIK trgovi-

na, gradbeništvo, storitve k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Štihova 25, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 5.000,00 SIT
Ustanovitelji: CELIN ĐURO, Štihova 25,

1000 LJUBLJANA, vložek: 4.500 SIT, odg.
s svojim premož., vstop: 24. 3. 1995; CE-
LIN JUSTIN, Štihova 25, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 500 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55940
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18009 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/24195/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5792100
Firma: DEBORAH d.o.o., podjetje za

promet in storitve Dolina 11, 61351
Brezovica pri Ljubljani

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dolina 11, 1351 BREZOVICA
PRI LJUBLJANI

Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: LILJANA ŠUEN, Dolina 11,

1351 BREZOVICA, vložek: 800.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 7. 1993; SIMONET-
TI FRANCESCO, Via Sediari 52, PALMA
CAMPANIA, vložek: 800.000 SIT, ne odgo-
varja, 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55941
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18010 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/20574/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5688841
Firma: CRAINA d.o.o., Podjetje za or-

ganiziranje in izvajanje prometa blaga
in storitev, Prešernova 14 Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prešernova 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: URATARIČ DRAGO, Marin-

kov trg 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.600.000 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
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
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delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55942
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18011 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/15972/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5576130
Firma: B.V.M. gostinstvo, turizem, tr-

govina, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska 270, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEERTS (MEYERTS) VI-

RA, Oberaula, Zur Ibrakuppe 6, OBERAU-
LA, NEMČIJA, vložek: 1.131.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 18. 9. 1997; PLUT BO-
ŽA, Groharjeva ulica 6, Duplica, 1240 KAM-
NIK, vložek: 377.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 18. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55943
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18013 z dne 26. 11.
2001 pod št. vložka 1/09511/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5428360
Firma: CANDELA inženiring, trgovina

in razvoj, d.o.o., Ljubljana, Poljanska 14
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Poljanska 14, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.540.000,00 SIT
Ustanovitelji: HRIBAR STOJAN, BRA-

TOVŽEVA PLOŠČAD 26, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 635.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 30. 7. 1990; HRIBAR TAMARA, BRA-
TOVŽEVA PLOŠČAD 26, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 635.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 30. 7. 1990; LUKIČ DRAGO, CE-
LOVŠKA 287, 1000 LJUBLJANA, vložek:
635.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 7.
1990; LUKIČ IRENA, CELOVŠKA 287,
1000 LJUBLJANA, vložek: 635.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55945
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18263 z dne 30. 11.
2001 pod št. vložka 1/18932/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5654076
Firma: DAMAKS davčno svetovanje in

marketing, d.o.o. Dob
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Turnše 25, 1233 DOB
Osnovni kapital: 1.555.750,00 SIT
Ustanovitelji: JERAN MAKSIMILJAN, Tur-

nše 25, 1233 DOB, vložek: 777.875 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992; JERAN
TOMAŽ, Turnše 25, 1233 DOB, vložek:
777.875 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55946
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18264 z dne 30. 11.
2001 pod št. vložka 1/20036/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5672554
Firma: DEJ podjetje za inženiring, po-

sredovanje in trgovino d.o.o., Ljubljana,
Tržaška 2

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DEDIĆ JUSUF, Radojke

Lakić 30, BIJELJINA, vložek: 750.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 9. 1992; HUBANA
SENAD, Herbersteinova ulica 15, 1000
LJUBLJANA, vložek: 750.000 SIT, ne od-
govarja, 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55947
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18265 z dne 30. 11.
2001 pod št. vložka 1/32533/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1467549
Firma: DIMIN d.o.o., podjetje za trgo-

vino, marketing in inženiring
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gradaška 12 a, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ADAMOV DMITRIJ, Kron-

štadskij b-r št. 24, MOSKVA, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 10. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55948
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18266 z dne 30. 11.
2001 pod št. vložka 1/25246/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5853575
Firma: DOMLES SIMONIČ Podjetje za

izdelavo in promet izdelkov iz plute, le-
sa in drugih materialov k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Petrovičeva ulica 15, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BEBER IVAN policist, Du-

najska cesta 173, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 1.
1994; SIMONIČ SILVA, Poljanski nasip 30,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT, odg.
s svojim premož., vstop: 22. 6. 2000.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55949
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18267 z dne 30. 11.
2001 pod št. vložka 1/05448/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5350697
Firma: AVTO-BUM podjetje za trgovi-

no z vozili, deli, priborom, živilskimi in
neživilskimi proizvodi, popravila in vzdr-
ževanje, d.o.o., Šalka vas 4, 61330 Ko-
čevje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šalka vas 4, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIMEUNOVIČ PREDRAG,

Trata I/4, 1330 KOČEVJE, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-55950
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18268 z dne 30. 11.
2001 pod št. vložka 1/21567/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5726344
Firma: T-PRODUCT družba za trgovi-

no, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tesarska ulica 5C, 1330 KO-

ČEVJE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽURGA TINKA, Tesarska

ulica 5 C, 1330 KOČEVJE, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 5.
1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika

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

Sr-55951
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18269 z dne 30. 11.
2001 pod št. vložka 1/29960/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1201948
Firma: SMOLA-DISKONT proizvodnja,

trgovina in gostinstvo, d.o.o., Kočevje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Reška c. 13, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SMOLA DUŠAN, Dolga

vas, Remihova ul.16, 1330 KOČEVJE, vlo-
žek: 750.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 6. 1997; SMOLA TJAŠA, Dolga vas, Re-
mihova ul. 16, 1330 KOČEVJE, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 6.
1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-55952
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18270 z dne 30. 11.
2001 pod št. vložka 1/12416/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5501644
Firma: L T D d.o.o. proizvodnja in tr-

govina, Šeškova ul. 8 61330 Kočevje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šeškova ul. 8, 1330 KOČE-

VJE
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: LESAR DUŠAN, Šeškova

ul. 8, 1330 KOČEVJE, vložek: 1.600.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem

sodišču. O pritožbi bo odločalo višje
sodišče.

Sr-55953
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18271 z dne 30. 11.
2001 pod št. vložka 1/21611/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5720915
Firma: ROZALKOMERC podjetje za tr-

govino, proizvodnjo in storitve d.o.o., Ko-
čevje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kolodvorska ul. 14, 1330 KO-
ČEVJE

Osnovni kapital: 1.500.400,00 SIT
Ustanovitelji: ROZMAN STANE, Ob Ma-

hovniški 39, 1330 KOČEVJE, vložek:
750.200 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 2.
1993; ZALAR MARJANA, Koblarji 9, 1332
STARA CERKEV, vložek: 750.200 SIT, ne
odgovarja, vstop: 11. 9. 1998.

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

Sr-55961
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18305 z dne 30. 11.
2001 pod št. vložka 1/09287/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5426430
Firma: FERRO UNI izvoz - uvoz, trgovi-

na, zastopstva, marketing, izdelava, ani-
macija d.o.o., Roška 2 a, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Roška 2 a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠUNTAJS NATAŠA, Česni-

kova 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.502.000 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
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.
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Sr-55962
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18306 z dne 30. 11.
2001 pod št. vložka 1/13016/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5505143
Firma: GATO MARČETIĆ IN OSTALI

Trgovina z mešanim blagom, d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Einspielerjeva 5 a, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARČETIĆ DUŠAN, Ein-

spielerjeva 5 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
7.200 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
31. 7. 1991; MARČETIČ LJUBIŠA, I. An-
drića 33, BANJA LUKA, vložek: 800 SIT,
odg. s svojim premož., vstop: 18. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-55963
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18307 z dne 30. 11.
2001 pod št. vložka 1/18923/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5663903
Firma: FILLAK filtri, lakirnice in podje-

tje za zastopanje tujih firm, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Brnčičeva 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.702.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK BRANKO, Sp. Ga-

meljne 58, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.702.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55964
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18308 z dne 30. 11.
2001 pod št. vložka 1/29478/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1198033
Firma: FARMAKON storitve d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rožna dolina c. XXI/3 a, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: XHARRA REFKI, A Ham-

pton Drive 37, Kohimara, AUCKLAND, vlo-
žek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55966
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18310 z dne 30. 11.
2001 pod št. vložka 1/26390/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5903742
Firma: YACHT ENGINEERING SOLO-

MUN izdelava interierjev in plovil, k.d.,
Grosuplje, Hrastje 1

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Hrastje 1, 1290 GROSUPLJE
Osnovni kapital: 1.000,00 SIT
Ustanovitelji: SOLOMUN MILOŠ, Hrastje

1, 1290 GROSUPLJE, odg. s svojim pre-
mož., vstop: 31. 5. 1995; SOLOMUN BAR-
BARA, Hrastje 1, 1290 GROSUPLJE, vložek:
1.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 5. 1995.

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

Sr-55967
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18311 z dne 30. 11.
2001 pod št. vložka 1/29201/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

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

Matična številka: 1124889
Firma: VIPAVEC IN OTROCI družba za

storitve, trgovino in proizvodnjo, d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Štepanjska cesta 22, 1000
LJUBLJANA

Ustanovitelji: GRDADOLNIK GORAN,
Ulica Polonce Čude 11, 1000 LJUBLJA-
NA, odg. s svojim premož., vstop: 21. 10.
1996; VIPAVEC JANJA MARIJA, Štepanj-
ska cesta 22, 1000 LJUBLJANA, odg. s
svojim premož., vstop: 21. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-55968
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18312 z dne 30. 11.
2001 pod št. vložka 1/18481/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5607248
Firma: VSSE podjetje za promet z ne-

premičninami in vzdrževanje objektov,
d.o.o. Ljubljana, Riharjeva 2

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Riharjeva 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.750.082,00 SIT
Ustanovitelji: PODLIPNIK LILJANA, Po-

lanškova 26, 1000 LJUBLJANA, vložek:
676.082 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 5.
1992; PODLIPNIK HELENA, Polanškova
26, 1000 LJUBLJANA, vložek: 268.500
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 5. 1992; ROY-
AL ITALIA SRL, CINESELLO BALSAMO MI,
VIA CANTU 11 ITALIJA, vložek: 805.500
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56085
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17631 z dne 19. 12.
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2001 pod št. vložka 1/27127/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5899664
Firma: PLOHL & CO trgovina in stori-

tve, d.n.o., Trbovlje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Keršičev hrib 19, 1420 TR-

BOVLJE
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLOHL MARIJA, Deteljica

6, 1290 BISTRICA PRI TRŽIŠČU, vložek:
5.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
22. 3. 1995; PLOHL JANEZ, Deteljica 6,
4290 BISTRICA PRI TRŽIČU, vložek: 5.000
SIT, odg. s svojim premož., vstop: 22. 3.
1995.

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

Sr-56093
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18928 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/09535/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5433878
Firma: ECO-GEA, podjetje za trgovi-

no, proizvodnjo, svetovanje in consul-
ting, d.o.o. Grosuplje, Pod gozdom VI/23

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pod gozdom VI/23, 1290
GROSUPLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČERNEC FRANC, POD

GOZDOM VI/23, 1290 GROSUPLJE, vlo-
žek: 500 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10.
1990; TURŠIČ VILJEM, C. TREH TALCEV
6, 1240 KAMNIK, vložek: 500 SIT, ne od-
govarja, vstop: 9. 10. 1990; VIDMAR JANI,
Bilečanska 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 2. 1993;
ARH BOJAN, Novo Polje cesta VIII/13,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500 SIT, ne od-
govarja, vstop: 9. 2. 1993.

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

Sr-56094
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18929 z dne 17. 12.

2001 pod št. vložka 1/28248/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5926572
Firma: GUTSEN družba za storitve in

trgovino, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska 49, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GUTIĆ SENAD, Peč, PEČ,

vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 6. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56095
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18930 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/26202/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5887291
Firma: HKK hidroizolacija, kleparstvo,

krovstvo, d.o.o. Križ
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Križ 71/a, 1218 KOMENDA
Osnovni kapital: 2.805.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETERLIN JANEZ, Križ

71/a, 1218 KOMENDA, vložek: 1.402.500
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1995;
GROŠELJ ŠTEFAN, Podgorje 39, 1240
KAMNIK, vložek: 1.402.500 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 10. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56096
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18931 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/05834/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5345901

Firma: IBS notranja in zunanja trgovi-
na d.o.o., Vrhnika

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Opekarska 29 b, 1360 VRHNI-
KA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAVBAR VOJKO, Opekar-

ska 29/b, 1360 VRHNIKA, vložek:
500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 3.
1990; USENIK ALEŠ, Prule 1, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 500.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 14. 4. 1994; MALI TOMO, Podrečje
83, 1230 DOMŽALE, vložek: 500.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56097
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18932 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/11676/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5473799
Firma: IMPEX POWER export - import &

inženiring d.o.o. Ljubljana, Linhartova 19
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Linhartova 19, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOGAR ALOJZ, Naselje

Aleša Kapla 5, 1430 HRASTNIK, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 1.
1991; LOGAR MATJAŽ, Ulmenweg 4, ZO-
FINGEN, vložek: 750.000 SIT, ne odgovar-
ja, 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56098
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18933 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/31548/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:
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Matična številka: 1366033
Firma: JEVTIĆ IN KALIN trgovina in

druge storitve d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Prečna pot 7, 1360 VRHNIKA
Ustanovitelji: JEVTIĆ ALEŠ, Na Korošci

2, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim pre-
mož., vstop: 25. 1. 1999; KALIN ANDREJ,
Na Korošci 2, 1000 LJUBLJANA, odg. s
svojim premož., vstop: 25. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56099
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18934 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/26557/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5903815
Firma: JURIKA import-export, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Janševa 16 a, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.930.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERNE SIMONA, Janševa

16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 5. 1995; KAV-
ŠEK JURE, Igriška 3, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.180.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 31. 5. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56100
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18935 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/14485/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5582849
Firma: K.R.A.S. - PRAH & CO podjetje

za ekonomsko in tehnično dejavnost,
d.n.o., Vrhovčeva 32, Log

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrhovčeva 32, 1351 LOG PRI
BREZOVICI

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRAH DARKO, Vrhovčeva

32, 1351 LOG PRI BREZOVICI, vložek:
2.666,66 SIT, odg. s svojim premož., vs-
top: 28. 1. 1991; PRAH FRANC, Vrhovče-
va 32, 1351 LOG PRI BREZOVICI, vložek:
2.666,66 SIT, odg. s svojim premož., vs-
top: 28. 1. 1991; PRAH PAVLA, Vrhovčeva
32, 1351 LOG PRI BREZOVICI, vložek:
2.666,66 SIT, odg. s svojim premož., vs-
top: 28. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56101
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18936 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/14641/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5566983
Firma: MMT d.o.o., Trgovsko, proizvo-

dno in gostinsko podjetje Trbovlje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Knezdol 7, 1420 TRBOVLJE
Osnovni kapital: 1.551.000,00 SIT
Ustanovitelji: HRIBOVŠEK MILAN ML,

Knezdol 7, 1420 TRBOVLJE, vložek:
775.500 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 11.
1991; HRIBOVŠEK MARJANA, Knezdol 7,
1420 TRBOVLJE, vložek: 775.500 SIT, ne
odgovarja, vstop: 6. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56102
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18937 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/32501/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1462601

Firma: MIRAGE NO. 1 podjetje za tr-
govino, proizvodnjo in storitve d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ribnik 22, 1420 TRBOVLJE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOSTIĆ MIRSAD, Ribnik

22, 1420 TRBOVLJE, vložek: 2.100.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 10. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56103
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18938 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/21313/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5723213
Firma: TDM CONDOR d.o.o. podjetje

za proizvodnjo, trgovino in storitve Kiso-
vec, Loke 47

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Loke 47, 1412 KISOVEC
Osnovni kapital: 1.582.500,00 SIT
Ustanovitelji: BURGIĆ MIRALEM, Parti-

zanska 1, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek:
791.250 SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 1.
1993; BURGIĆ JOSIPA, Partizanska 1,
1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek: 791.250
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56104
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18939 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/30847/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1252836
Firma: AVTOPREVOZNIŠTVO, ZADO-

BOVŠEK & CO. trgovina in storitve d.n.o.,
Trbovlje, Ul. španskih borcev 11

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
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Sedež: Ul. španskih borcev 11, 1420
TRBOVLJE

Ustanovitelji: ZADOBOVŠEK ZVONKO-
IVAN, Ul. španskih borcev 11, 1420 TR-
BOVLJE, vložek: 10.000 SIT, odg. s svojim
premož., vstop: 22. 10. 1997; ZADOBOV-
ŠEK LJUDMILA, Ul. španskih borcev 11,
1420 TRBOVLJE, odg. s svojim premož.,
vstop: 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56105
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18940 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/25307/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5845742
Firma: FERM podjetje za proizvodnjo,

trgovino in storitve, d.o.o. Kisovec, Na-
selje na Šahtu 36

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Naselje na Šahtu 36, 1412
KISOVEC

Osnovni kapital: 1.504.000,00 SIT
Ustanovitelji: PESTOTNIK RENATO,

Naselje na Šahtu 36, 1412 KISOVEC, vlo-
žek: 1.504.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56106
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18941 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/11598/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5493137
Firma: M 2 d.o.o., finančni inženiring,

trgovina in storitve, Cesta 20. julija 2c
Zagorje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta 20. julija 2 c, 1410 ZA-
GORJE OB SAVI

Osnovni kapital: 1.579.310,00 SIT
Ustanovitelji: MAJCEN MIRO, Podvine

55, 1410 ZAGORJE, vložek: 1.579.310
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56107
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18942 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/04769/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5332923
Firma: NENA - LAZNIK IN LAZNIK tr-

govina, proizvodnja, inženiring in koo-
peracija, d.n.o., Hrastnik, Cesta padlih
borcev 14/a

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta padlih borcev 14/a,
1430 HRASTNIK

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAZNIK NEVENKA, Cesta

padlih borcev 14/a, 1430 HRASTNIK, vlo-
žek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož., vs-
top: 16. 2. 1990; LAZNIK STANISLAV, Ce-
sta padlih borcev 14/a, 1430 HRASTNIK,
vložek: 1.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56108
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18943 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/20026/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5671060
Firma: PIERROT Trgovsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stegne 11, 1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: POLDA AMALIJA, Adamiče-

va 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 10. 1992; STA-
NIVUKOVIĆ BRANKO, Adamičeva 9, 1000
LJUBLJANA, vložek: 750.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 29. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56109
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18944 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/17079/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5621399
Firma: PIKI Trgovina, d.o.o., Ljublja-

na, Lampetova 6
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lampetova 6, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.533.000,00 SIT
Ustanovitelji: TIŠLER MILOŠ, Švabičeva

5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.533.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1992.

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

Sr-56110
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18945 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/32367/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1453149
Firma: PORTAL INŽENIRING družba

za inženiring in posredništvo d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dunajska 56, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BARSUKOVA LARYSA,

Kolubova 21, SEVASTOPOL, vložek:
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2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56111
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18946 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/28614/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5580463
Firma: PROCOM TRADE podjetje za tr-

ženje telekomunikacijskih sistemov d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kersnikova 9, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 3.201.000,00 SIT
Ustanovitelji: BARBORIČ GORAZD, Ru-

sjanov trg 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.360.425 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 2.
1992; JEKOVEC FRANC, Koroška 20,
4000 KRANJ, vložek: 320.100 SIT, ne od-
govarja, vstop: 13. 7. 1994; ŠIŠAKOVIČ
GORAN, Vodovodna 39, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.360.425 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 9. 1996; MALLY MILOŠ, Chengdujska
c. 22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 160.050
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 9. 1996.

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

Sr-56112
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18947 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/29024/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1124897
Firma: RM PROJECT ŠPENDAL & CO.

projektiranje, inženiring, gostinstvo in tu-
rizem d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 101, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: ŠPENDAL MARJETKA,
Ljubljanska 7, 1295 IVANČNA GORICA, vlo-
žek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož., vs-
top: 17. 2. 1997; KOREN STANISLAV, Ce-
sta Andreja Bitenca 116 a, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim pre-
mož., vstop: 17. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56113
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18948 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/25231/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5839041
Firma: HIŠA FIRENZE Trgovsko podje-

tje na debelo in drobno d.o.o. import
export Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Industrijska 5, 1290 GROSU-
PLJE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SOMERFIN S.R.L. FIREN-

ZE, Via de Foiano 16 cap, FIRENZE, vlo-
žek: 600.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 11. 1993; KADUNC MOJCA, Pod hri-
bom c. II/5, 1290 GROSUPLJE, vložek:
150.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 11.
1993; TRIPPI SIMONE, Via Eritrea 6,
AREZZO, vložek: 750.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 15. 5. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56114
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18949 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/26434/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5904374
Firma: IEO trgovina in posredovanje,

d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gmajna 15 - 17, IOC TRZIN,
1234 MENGEŠ

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TWARDOWSKI WO-

JCIECH, MADALINSKIEGO 4a/51, VARŠA-
VA, POLJSKA, vložek: 1.500.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56115
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18950 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/06250/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5363730
Firma: K & M gradbeništvo, trgovina,

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

govornostjo
Sedež: Slovenska 28, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 8.161.069,84 SIT
Ustanovitelji: MODEC KOSTJA, Cankar-

jeva 16, 1234 MENGEŠ, vložek:
8.161.069,84 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56116
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18951 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/25984/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5879558
Firma: KADIRIĆ IN DRUGI gostinsko

in gradbeno podjetje, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ig 258, 1292 IG
Ustanovitelji: KADIRIĆ SAJID, Opekar-

ska 18, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim
premož., vstop: 6. 12. 1994; KADIRIĆ IFE-
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TA, Opekarska 18, 1000 LJUBLJANA, odg.
s svojim premož., vstop: 6. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56117
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18952 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/18705/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5687365
Firma: KALREM gostinstvo, turizem,

trgovina, storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Melikova 048, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MERLAK BRANKO, Streli-

ška 33, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.350.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 4.
1992; MERLAK ALENKA, Streliška 33,
1000 LJUBLJANA, vložek: 150.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56118
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18953 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/12084/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5485576
Firma: MULLER GERT Trgovina in sto-

ritve s talnimi oblogami d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koblarjeva 34, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.528.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRŽIŠNIK BORIS, Rimska

16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.528.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na

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

Sr-56119
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18954 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/15353/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5671728
Firma: PAŠ & PASCH-DEVIZA export-

import, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 40
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška 40, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.410.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAŠ BORIS, Cesta na Mar-

kovec 65, 6000 KOPER, vložek:
1.205.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 12.
1991; PAŠ INGO, Glavarjeva 47, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.205.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 12. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56120
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18955 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/22219/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5759714
Firma: PALMETA podjetje za inženi-

ring in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Blatnica 8, 1234 TRZIN, MEN-

GEŠ
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRICELJ BARBARA, Bizo-

viška 43 b, 1261 LJUBLJANA DOBRUNJE,
vložek: 800.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 3. 1993; BRICELJ ANTON, Bizoviška
43, 1261 LJUBLJANA DOBRUNJE, vložek:
800.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na

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

Sr-56121
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18956 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/16468/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5594855
Firma: P - INŽENIRING Podjetje za pro-

izvodnjo in servisiranje strojev in opre-
me, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bišče pri Domžalah, 1230
DOMŽALE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BREZOVAČKI MARJAN,

Na gmajni 68, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56122
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18957 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/26030/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5893003
Firma: ORIENTAL STORE družba za

trgovino, gostinstvo in proizvodnjo
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Župančičeva 9, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LUO TIANIEN, Stari trg 5,

1000 LJUBLJANA, vložek: 10.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 18. 1. 1995; OCEPEK
STANISLAVA, Reboljeva 15, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 10.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 18. 1. 1995; ZHANG ZHONG MEI,
Kunaverjeva 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.480.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 1.
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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56123
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18958 z dne 17. 12.
2001 pod št. vložka 1/09553/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5436788
Firma: MA-DE 4 Servis, trgovina na

debelo in drobno d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šarhova 30, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.769.722,00 SIT
Ustanovitelji: KOZIC BOJAN, Maistrova

10, 1270 LITIJA, vložek: 1.769.722 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 11. 1990.

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

Sr-56125
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19184 z dne 18. 12.
2001 pod št. vložka 1/18345/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5664144
Firma: TAPOS trgovina in storitve

Medvode d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gorenjska cesta 3, 1215

MEDVODE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: TEHOVNIK DUŠAN, Zgor-

nja senica 22 b, 1215 MEDVODE, vložek:
4.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992;
KNIFIC TOMAŽ, Rakovnik 113, 1215 MED-
VODE, vložek: 4.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 6. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-

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

Sr-56138
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18012 z dne 31. 12.
2001 pod št. vložka 1/14896/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5554527
Firma: MAXIMUS d.o.o., Informacijski

inženiring, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Metoda Mikuža 18, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: STOJNEV ALEKSANDAR,

Metoda Mikuža 18, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 6. 2000.

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

Sr-56139
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19497 z dne 27. 12.
2001 pod št. vložka 1/27250/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5678633
Firma: ARKE mednarodni prevozi in

špedicija, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stegne 21/c, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.971.629,00 SIT
Ustanovitelji: JAKUPOVIĆ NIHAD, Ilin-

denska 8, PRIJEDOR, BIH, vložek:
1.971.629 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56140
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19498 z dne 27. 12.
2001 pod št. vložka 1/30019/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1243241
Firma: AVANT TRADE trgovina in sto-

ritve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIŠIĆ IVICA, Prigornica 66,

ZAGRE ZAGREB, vložek: 750.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 11. 1997; HOJAK
ZORAN, Ulica Dušana Kraigherja 3 a, 1000
LJUBLJANA, vložek: 750.000 SIT, ne od-
govarja, 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56141
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19499 z dne 27. 12.
2001 pod št. vložka 1/15395/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5572894
Firma: ARMONT podjetje za gradnjo

objektov, d.o.o., Ljubljana, Podgorniko-
va 3

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Podgornikova 3, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOHNE JANEZ, Podgorni-

kova 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.312.500 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 11. 1991; KOHNE IGOR, Milčinskega
ulica 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 187.500
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnika gospodarske dru-
žbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
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listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje
sodišče.

Sr-56142
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19500 z dne 27. 12.
2001 pod št. vložka 1/21223/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5742382
Firma: ARIVA trgovsko podjetje im-

port-export, Ljubljana, Medenska ul. 18,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Medenska ulica 18, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RIHAR VALENTIN, Meden-

ska ul. 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 12.
1992; RIHAR MOJCA, Medenska ul. 18,
1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56143
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19501 z dne 27. 12.
2001 pod št. vložka 1/15663/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5579392
Firma: AREA TEHNO PUC & CO. d.n.o.

podjetje za tehnične in administrativne
storitve ter zastopanje Cerknica

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: C. 4. maja 51, 1380 CERK-
NICA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PUC BORIS, Vodovodna

47, 1381 RAKEK, vložek: 4.000 SIT, odg.
s svojim premož., vstop: 15. 2. 1992; PUC
BRIGITA, Vodovodna šot št. 47, 1381 RA-
KEK, vložek: 4.000 SIT, odg. s svojim pre-
mož., 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika

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

Sr-56144
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19502 z dne 27. 12.
2001 pod št. vložka 1/28662/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5949211
Firma: ALIANSA JERMAN-MUČIČ avto

šola, d.n.o., Domžale, Ljubljanska 72
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 72, 1230 DOM-

ŽALE
Ustanovitelji: MUČIČ BOJAN, Slovenska

67, 1234 MENGEŠ, odg. s svojim premož.,
vstop: 16. 4. 1996; JERMAN MARJAN, Čo-
pova ulica 5, 1234 MENGEŠ, odg. s svojim
premož., vstop: 12. 5. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56145
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19503 z dne 27. 12.
2001 pod št. vložka 1/32850/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1491849
Firma: AFITO nepremičninska in tr-

govska družba d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pot na Fužine 35, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: STANOVNIK OLGA, Miklo-

šičeva cesta 36, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 630.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1999; DRLJE MARIN, Pot na Fuži-
ne 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.470.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56146
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19946 z dne 28. 12.
2001 pod št. vložka 1/05345/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5379253
Firma: VISTA - MARKOVIČ & CO. dru-

žba za trgovino in proizvodnjo d.n.o., Vr-
hnika

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Verd 235, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.500,00 SIT
Ustanovitelji: MARKOVIČ MILAN, Verd

235, 1360 VRHNIKA, vložek: 2.000 SIT,
odg. s svojim premož., vstop: 16. 3. 1992;
MARKOVIČ BOŽA, Verd 235, 1360 VR-
HNIKA, vložek: 500 SIT, odg. s svojim pre-
mož., 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56147
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19947 z dne 28. 12.
2001 pod št. vložka 1/06221/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5356792
Firma: HYTS Podjetje za uvoz in izvoz,

turizem in trgovino d.o.o., Groblje 2,
Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Groblje 2, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEMOLIČ TEODORA,

Ljubljanska 76, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.502.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.
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Sr-56148
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19948 z dne 28. 12.
2001 pod št. vložka 1/13190/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5517427
Firma: VALERIA TRADE trgovsko po-

djetje in storitve, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gregorčičeva 9/a, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.529.000,00 SIT
Ustanovitelji: FANTINI EMIL, Ul. Bratov

Učakar 30, 1000 LJUBLJANA, vložek:
917.400 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 8.
1991; ČERNIVEC ANA, Metalkov dvor 7,
1290 GROSUPLJE, vložek: 611.600 SIT,
ne odgovarja, vstop: 16. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56149
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19949 z dne 28. 12.
2001 pod št. vložka 1/19862/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5679982
Firma: ČEGO Trgovina, gostinstvo in

proizvodnja, Ljubljana, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kermaunerjeva 23, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČEGLAJ ZLATKO, Kerma-

unerjeva 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56150
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19950 z dne 28. 12.

2001 pod št. vložka 1/22788/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5767768
Firma: EUROSIT poslovno finančne

storitve, družba z omejeno odgovornos-
tjo (d.o.o. )

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dunajska 7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 300.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOGUNOVIĆ DRAGAN,

Ništavci 29, PRIJEDOR, vložek:
300.000.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 10. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56151
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19951 z dne 28. 12.
2001 pod št. vložka 1/24103/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5824664
Firma: GRSOFT storitve in consulting,

d.o.o., Ljubljana, Pohlinova 4
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pohlinova 4, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.813.426,00 SIT
Ustanovitelji: KVATERNIK PRIMOŽ, Po-

hlinova 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
906.713 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 7.
1993; KVATERNIK MILENA, Pohlinova 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 906.713 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56152
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19952 z dne 28. 12.
2001 pod št. vložka 1/25549/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

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

Matična številka: 5859140
Firma: TR & TR proizvodnja, trgovina,

izvoz - uvoz, inženiring, svetovanje, za-
stopstvo, gostinstvo, turizem, prevozniš-
tvo d.o.o., Medvode, Žlebe 9

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Žlebe 9, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 1.527.540,00 SIT
Ustanovitelji: TERAŽ BARBARA, Žlebe

9, 1215 MEDVODE, vložek: 700.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 3. 1994; TERAŽ
FRANC, Žlebe 1 n, 1215 MEDVODE, vlo-
žek: 827.540 SIT, ne odgovarja, 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56153
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19953 z dne 28. 12.
2001 pod št. vložka 1/25607/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5479207
Firma: GLOBUS TOURS podjetje za

turizem, promet, gostinstvo in trgovina,
Mengeš, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Finžgarjeva 2, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.808.000,00 SIT
Ustanovitelji: KERIN BRANE, Šinkova 2,

1234 MENGEŠ, vložek: 1.808.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56154
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19954 z dne 28. 12.
2001 pod št. vložka 1/29827/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1215949
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Firma: GALLA PRO podjetje za trgovi-
no, izvoz - uvoz in turizem, d.o.o., Sred-
nje Gameljne

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Srednje Gameljne 46a, 1211
LJUBLJANA-ŠMARTNO

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BREZNIK GREGOR, Sred-

nje Gameljne 46a, 1211 LJUBLJANA-
ŠMARTNO, vložek: 1.500.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 20. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56155
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19955 z dne 28. 12.
2001 pod št. vložka 1/30310/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1273418
Firma: ZORIĆ IN DRUŽBENIK gradbe-

ne storitve d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Gradišče 193, 1291 ŠKOF-

LJICA
Ustanovitelji: ZORIĆ STOJAN, Gradišče

193, 1291 ŠKOFLJICA, odg. s svojim pre-
mož., vstop: 3. 2. 1998; ZORIĆ ŽELJKO,
Gradišče 193, 1291 ŠKOFLJICA, odg. s
svojim premož., vstop: 3. 2. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona 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:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-56156
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19956 z dne 31. 12.
2001 pod št. vložka 1/32774/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1492365
Firma: VITT - ŠTIBLER & CO. Storitve

in posredovanje, k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba

Sedež: Bratovševa ploščad 7, 1000
LJUBLJANA

Ustanovitelji: ŠTIBLER MIRO, Jemčeva
cesta 22, 1236 TRZIN, odg. s svojim pre-
mož., vstop: 20. 1. 2000; STARIN ŠPELA,
Bilečanska ulica 4, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000 SIT, odg. do viš. nevp. vlo, vs-
top: 20. 1. 2000.

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

Sr-56157
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19957 z dne 28. 12.
2001 pod št. vložka 1/18394/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GI gradbeništvo in inženiring
d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hradetskega 40 B, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: DIRNBEK JANKO, Ob So-

točju 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992.

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

Sr-56158
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19958 z dne 28. 12.
2001 pod št. vložka 1/20140/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5685834
Firma: KASTELIC podjetje za proiz-

vodnjo, storitve in trgovino, d.o.o. Ob Ma-
hovniški cesti št. 9, Kočevje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ob Mahovniški cesti št. 9,
1330 KOČEVJE

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KASTELIC RUDOLF, Trg

zbora odposlancev št. 78, 1330 KOČE-
VJE, vložek: 100.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 19. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem po-
slovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) iz-
brisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni po-
uk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-56159
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19959 z dne 28. 12.
2001 pod št. vložka 1/24524/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAIPOINT podjetje za marke-
ting, izobraževanje, prevajanje in turi-
zem, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lavričeva 11, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 146.048,00 SIT
Ustanovitelji: ZEMLJAK IVICA, Lavričeva

11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 146.048
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 7. 1993.

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

Sr-56165
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19966 z dne 31. 12.
2001 pod št. vložka 1/28604/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5966817
Firma: TRAVEL HOTUJEC turizem in

prevozi, k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Križna ulica 29, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: HOTUJEC ALEŠ, Križna uli-

ca 29, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim
premož., vstop: 24. 9. 1996; HOČEVAR
MARIJA, Na griču 9, 1000 LJUBLJANA, ne
odgovarja, vstop: 24. 9. 1996.

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

Sr-56166
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19967 z dne 31. 12.
2001 pod št. vložka 1/26859/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5915058
Firma: WOLF TRADE & CO. d.n.o., dru-

žba za računalništvo in trgovino, Vrhni-
ka

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Podlipa 96, 1360 VRHNIKA
Ustanovitelji: WOLF PETER, Podlipa 96,

1360 VRHNIKA, odg. s svojim premož., vs-
top: 25. 9. 1995; WOLF OSKAR, Podlipa
96, 1360 VRHNIKA, odg. s svojim premož.,
vstop: 25. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56167
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19968 z dne 31. 12.
2001 pod št. vložka 1/21247/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5728088
Firma: TOKS d.o.o., trgovsko podjetje

na debelo in drobno, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pavšičeva 24, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOPRIVA TOMO, Pavšiče-

va 24, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 11. 1992;
KOŠIR KSENIJA, Adamičeva 4, 1000
LJUBLJANA, vložek: 750.000 SIT, ne od-
govarja, 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56168
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19969 z dne 31. 12.
2001 pod št. vložka 1/17110/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5604028
Firma: VRTINEC podjetje za industrij-

sko in grafično oblikovanje, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Linhartova 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.684.858,00 SIT
Ustanovitelji: KLUN METOD, Linhartova

9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 842.429 SIT,
ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992; POGAČ-
NIK MILENA, Linhartova 9, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 842.429 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56169
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19970 z dne 31. 12.
2001 pod št. vložka 1/09579/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5436524
Firma: TIK - TAK Trgovinsko podjetje

d.o.o. Ljubljana, Gerbičeva 33
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gerbičeva 33, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTEBLAJ MATJAŽ, Gerbi-

čeva 33, 1000 LJUBLJANA, vložek:
450.600 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 11.
1990; BREGANT MATEJ, Trg Revolucije
10, 1420 TRBOVLJE, vložek: 1.051.400
SIT, ne odgovarja, 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56170
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/20166 z dne 28. 12.
2001 pod št. vložka 1/30908/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1278266
Firma: INGANNO storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celovška 34, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRNETIĆ ZORAN, Fabia-

nijeva 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56171
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/20167 z dne 28. 12.
2001 pod št. vložka 1/05257/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5415560
Firma: SUPER CAR avtomehanične

storitve, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Papirniška pot 6, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.645.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOGOMOLEC ŠTEFAN,

Kašeljska 158, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.641.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 3.
1990; ŠMID TOMAŽ, Vojkova 4, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 6. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56172
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/20168 z dne 28. 12.
2001 pod št. vložka 1/30576/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1278924
Firma: RACAJ gradbeništvo k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Celovška 166, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: RACAJ JAHIR, Jellovc, KLI-

NA, odg. s svojim premož., vstop: 24. 3.
1998; BERISHA IMER, Jakčeva 40, 1000
LJUBLJANA, vložek: 100 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 24. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56173
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/20169 z dne 28. 12.
2001 pod št. vložka 1/30578/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5610419
Firma: ROSSLAV trgovsko, proizvo-

dno in zunanjetrgovinsko podjet- je,
d.o.o., Dornberk

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nazorjeva 6, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 3.055.530,00 SIT
Ustanovitelji: KOVAČIČ ALBERT, Zalo-

šče 29 b, 5294 DORNBERK, vložek:
763.882,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 11. 1991; KAVČIČ FRANCKA, Prušni-
kova 68, 1000 LJUBLJANA, vložek:
763.882,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 11. 1991; VRANČIČ JANEZ, Beethov-
nova 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
763.882,50 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56174
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/20170 z dne 28. 12.
2001 pod št. vložka 1/26575/00 vpisalo v

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

Matična številka: 5910838
Firma: ROUBLIK INTERNATIONAL dru-

žba za trgovino in storitve, k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Tržaška 12, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 6.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROUBLIK TATIANA, Trža-

ška 12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.000
SIT, odg. s svojim premož., vstop: 21. 6.
1995; ROJEC NIVES - ELIZABET, Merčni-
kova 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56175
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/20171 z dne 28. 12.
2001 pod št. vložka 1/15751/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5573173
Firma: INTERIER BABBEO podjetje za

urejanje prostorov in trgovino, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vrhniška ulica 9, Lukovica,

1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI
Osnovni kapital: 2.588.786,00 SIT
Ustanovitelji: ĆURKO ŽELJKO, Česni-

kova 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.588.786 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56176
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/20172 z dne 28. 12.
2001 pod št. vložka 1/22917/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5768187

Firma: JAPELJ rent-a-car, turizem
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Goriška 61, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAPELJ MILENA, Goriška

61, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 3. 1993; JA-
PELJ JOŽE, Goriška 61, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 10. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56177
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/20173 z dne 28. 12.
2001 pod št. vložka 1/19707/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5661978
Firma: KLJUČ mednarodna trgovina

d.o.o., Ljubljana, Celovška 149 a
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celovška 149 a, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 49.770.762,00 SIT
Ustanovitelji: TVORNICA ČARAPA

KLJUČ, P. O, Ulica Trampina 4, SARAJE-
VO, vložek: 49.770.762 SIT, ne odgovarja,
vstop: 28. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56178
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/20174 z dne 28. 12.
2001 pod št. vložka 1/03368/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5307465
Firma: KOALA podjetje za marketing

in trgovino, d.o.o., Ljubljana-Polje, Ulica
Mirka Jurce 8
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ul. Mirka Jurce 8, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.814.000,00 SIT
Ustanovitelji: HRIBAR HELENA, Ul. Mirka

Jurca 8, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vložek:
10.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 1.
1990; HRIBAR ZDENKA, Ul. Marka Jurca 8,
1260 LJUBLJANA-POLJE, vložek: 727.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992; HRI-
BAR IVANKA, Ul. Mirka Jurce 8, 1260 LJUB-
LJANA-POLJE, vložek: 1.077.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56179
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/20320 z dne 31. 12.
2001 pod št. vložka 1/30029/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1242962
Firma: SUZY TRADE družba za proiz-

vodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kumerdejeva 9, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FERŠ SUZANA, Ohonica

4a, 1353 BOROVNICA, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56180
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/20321 z dne 31. 12.
2001 pod št. vložka 1/31243/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1339354
Firma: SENATOR TAFILAJ IN DRU-

ŽBENIK d.n.o., Ljubljana, gradbeništvo
in storitve

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Streliška ulica 12/a, 1000
LJUBLJANA

Ustanovitelji: TAFILAJ SMAJL, Sićevo,
KLINA, odg. s svojim premož., vstop: 2. 11.
1998; TAFILAJ AZEM, Sićevo, KLINA, odg.
s svojim premož., vstop: 2. 11. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56181
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/20322 z dne 31. 12.
2001 pod št. vložka 1/31332/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1353420
Firma: SRK gostinstvo d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celovška 269, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAVAČIĆ ALEKSANDER,

Celovška cesta 269, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 5. 1. 2000.

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

Sr-56182
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/20323 z dne 31. 12.
2001 pod št. vložka 1/32890/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1507524
Firma: MPT montaža, proizvodnja, tr-

govina, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska cesta 106, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KORPAR JOŽEF, Cankar-

jeva ul. 3, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, vlo-

žek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 4. 2000.

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

Sr-56183
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/20324 z dne 31. 12.
2001 pod št. vložka 1/27328/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5920795
Firma: I.R.D. - PROJECT investicijsko

razvojna družba, proizvodnja plovil,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Industrijska cona, 1370 LO-
GATEC

Osnovni kapital: 12.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: SAKELŠEK BORIS, Dobo-

vičnikova ulica 58, 1360 VRHNIKA, vložek:
1.962.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 6.
1997; OGOREVC VLADIMIR, Spodnje Ga-
meljne 27, 1211 LJUBLJANA, vložek:
3.346.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 10.
1998; DIMC ALEKSANDER, Novi trg 1,
1000 LJUBLJANA, vložek: 3.346.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 10. 1998; GAŠPAR
GORDAN, Ulica Ivana Regenta 12, 6330
PIRAN, vložek: 3.346.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 6. 10. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56184
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/20325 z dne 31. 12.
2001 pod št. vložka 1/24950/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5818028
Firma: DOMIKA proizvodnja, storitve

in trgovina d.o.o., Novo Polje Cesta
III/26, Ljubljana Polje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo



Stran 1308 / Št. 12 / 14. 2. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Sedež: Novo Polje, Cesta III/26, 1260
LJUBLJANA POLJE

Osnovni kapital: 2.060.100,00 SIT
Ustanovitelji: DOMIKA ALOJZ, TRG RH

br. 3, MALI LOŠINJ, vložek: 2.060.100 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56185
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/20326 z dne 31. 12.
2001 pod št. vložka 1/24255/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5786827
Firma: EUROLUCE trgovina in proiz-

vodnja, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.611.000,00 SIT
Ustanovitelji: BULAJIČ BRANE 3, Chen-

gdujska 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
174.149,10 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 5. 1993; CONTIN GIANNI, Viale Papa
Giovanni 20, VENEZIA, vložek: 174.149,10
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 5. 1993; PE-
RON TERCISIO, Via 4 novembre, VERESE,
vložek: 1.262.701,80 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56186
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/20327 z dne 31. 12.
2001 pod št. vložka 1/09452/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5427622
Firma: IGLU d.o.o., podjetje za obrt-

ne in druge storitve, Ljubljana, Archine-
tova 13

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Archinetova 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.596.000,00 SIT
Ustanovitelji: ĆETKOVIĆ VUKOLA, Archi-

netova 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.596.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-56769
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17865 z dne 9. 1.
2002 pod št. vložka 1/11755/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5476674
Firma: TAPIMOS podjetje za gradbeniš-

tvo in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.594.213,00 SIT
Ustanovitelji: TAPIMOS G.M.B.H., St.

Peter Strasse 5, KLAGENFURT, vložek:
1.594.213 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 11. 1990.

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

Sr-58152
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/00252 z dne 22. 1.
2002 pod št. vložka 1/19192/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5641985
Firma: HARMAL, ROSIĆ Zaključna de-

la v gradbeništvu, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Pot k sejmišču 30, 1231

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROSIĆ ĐEMIL, Nova Trav-

nička 32, DONJI VAKUF, BIH, vložek:
90.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
5. 6. 1992; ADROVIĆ AMEL, Klavčičeva
ulica 7, 1240 KAMNIK, vložek: 10.000 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-58153
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/00253 z dne 22. 1.
2002 pod št. vložka 1/22173/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5721962
Firma: DRAGICA STOJANOVIČ IN

OSTALI trgovina in gostinstvo, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Klanska 17, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: STOJANOVIČ DRAGICA,

Klanska ulica 17, 1215 MEDVODE, vložek:
50.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
17. 3. 1993; STOJANOVIČ MIROLJUB,
Klanska ulica 17, 1215 MEDVODE, vložek:
50.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
29. 3. 1995.

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

Sr-58154
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/00254 z dne 22. 1.
2002 pod št. vložka 1/11682/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5474965
Firma: DOLTA proizvodnja, inženiring,

storitve in trgovina, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Draževnik 2, 1356 DOBROVA

PRI LJUBLJANI
Osnovni kapital: 1.751.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOLINAR JANEZ, Dražev-

nik 2, 1356 DOBROVA PRI LJUBLJANI,
vložek: 963.050 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 2. 1991; DOLINAR BOŠTJAN, Dražev-
nik 2, 1356 DOBROVA PRI LJUBLJANI,
vložek: 437.750 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 2. 1991; DOLINAR UROŠ, Draževnik
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2, 1356 DOBROVA PRI LJUBLJANI, vlo-
žek: 350.200 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 5. 1994.

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

Sr-58155
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/00255 z dne 22. 1.
2002 pod št. vložka 1/18023/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AVICA AVIATION CONSUL-
TANTS d.o.o. Ljubljana Hacquetova 7,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hacquetova 7, 1113 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.610.468,00 SIT
Ustanovitelji: VUGRINEC IGOR, Hacqueto-

va 7, 1113 LJUBLJANA, vložek: 1.610.468
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-58156
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/00256 z dne 22. 1.
2002 pod št. vložka 1/12123/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5494001
Firma: VENIA proizvodnja in trgovina,

d.o.o., Trbovlje, Partizanski vrh 27
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanski vrh 27, 1420 TR-

BOVLJE
Osnovni kapital: 1.667.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠPITALAR SIMONA, Parti-

zanski vrh 27, 1420 TRBOVLJE, vložek:
1.667.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 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,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-58157
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/00257 z dne 22. 1.
2002 pod št. vložka 1/16228/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5622298
Firma: CAR trgovina, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zaloška 161, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.532.800,00 SIT
Ustanovitelji: SOBOČAN STANISLAVA,

Klemenova ulica 126, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.532.800 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 9. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-58158
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/00258 z dne 22. 1.
2002 pod št. vložka 1/08413/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5768861
Firma: AQUILIA finančni inženiring,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kotnikova 5, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.510.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTEBLAJ SLAVKO, Ižanska

77 b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.510.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve

sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-58159
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/00259 z dne 22. 1.
2002 pod št. vložka 1/05842/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5349354
Firma: CER podjetje za splošna goz-

dna dela doma in v tujini, predelavo goz-
dnih proizvodov, notranjo in zunanjo tr-
govino in prevozništvo d.o.o. Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Fužine 9, 1241 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KADUNC ANDREJ, Sote-

ska 71, 1240 KAMNIK, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-58160
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/00260 z dne 22. 1.
2002 pod št. vložka 1/06082/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5350794
Firma: DEK tgovina, posredovanje in

zastopaje d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Sojerjeva 27, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.511.700,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPANČIČ MILENA, Angel-

ce Ocepkoveo 11, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.319.700 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 6. 1991; KLANJŠČEK DUŠAN, Sojarje-
va 27, 1000 LJUBLJANA, vložek: 192.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 3. 1993.

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

Sr-58384
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/00610 z dne 22. 1.
2002 pod št. vložka 1/10910/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5459567
Firma: EKSMAR trgovsko podjetje,

d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Na gaju 9, 1210 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.500,00 SIT
Ustanovitelji: ŠPELKO MARTINA, Na ga-

ju 9, 1210 LJUBLJANA, vložek: 1.500.500
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 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
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sklepi o izbrisu po
35. členu ZFPPod

LJUBLJANA

Sr-47628
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12355 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/27943/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5944996
Firma: F.E.E.P. družba za prevozniš-

tvo in trgovino d.o.o. Ljubljana-Polje
Skrajšana firma: F.E.E.P. d.o.o., Ljub-

ljana-Polje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Delavska 21, 1260 LJUBLJA-

NA-POLJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JUSIĆ EDIN, A. Knežević

BB, PRIJEDOR, vložek: 500.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 26. 6. 2001; JUSIĆ FE-
HIM, Vrhpolje 329, SANSKI MOST, vložek:
500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; JUSIĆ ELVIR, Vrhpolje bb, SANSKI
MOST, vložek: 500.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BALTIĆ ADABIRA, Delavska ulica 21,

1260 LJUBLJANA POLJE, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47629
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/12356 z dne
27. 8. 2001 pod št. vložka 1/02915/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5328373
Firma: PROFESIONAL družba za raču-

nalniški in informacijski inženiring,
d.o.o., Stegne 21 c, Ljubljana

Skrajšana firma: PROFESIONAL d.o.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stegne 21 c, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.511.500,00 SIT
Ustanovitelji: MATIJEVIČ BRANKO,

Gotska 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.511.500 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MATIJEVIČ BRANKO, Gotska 3,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47630
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12357 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/27320/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5931606
Firma: STILES d.o.o., notranja, zuna-

nja trgovina
Skrajšana firma: STILES, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Osenjakova 8, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KANDŽIČ MARJETKA,

Osenjakova 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KANDŽIČ MARJETKA, Osenjakova
8, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47631
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12358 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/25306/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5841208
Firma: TALIČ & CO družba za trgovi-

no, storitve in proizvodnjo, d.n.o., Ljub-
ljana, Brodarjev trg 5

Skrajšana firma: TALIČ & Co. d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Brodarjev trg 5, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: TALIČ DAMIR, Brodarjev
trg 5, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 26. 6. 2001; ČEŠNOVAR AN-
DREJA, Dolenjska cesta 45/c, 1000 LJUB-
LJANA, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik ČEŠNOVAR ANDREJA, Dolenjska
cesta 45/c, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa neomejeno; družbe-
nik TALIČ DAMIR, Brodarjev trg 5, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa neomejeno.

Sr-47632
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12359 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/04432/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5324823
Firma: TEHA podjetje za inženiring,

raziskovanje, svetovanje, zastopanje, or-
ganizacijo proizvodnje. d.o.o.

Skrajšana firma: TEHA d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Brilejeva 19, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.332.960,00 SIT
Ustanovitelji: BREZOVŠEK MARKO, Bri-

lejeva 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.166.480 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; BREZOVŠEK TJAŠA, Brilejeva 19,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.166.480 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BREZOVŠEK MARKO, Brilejeva 19,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001.

Sr-47633
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12360 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/32029/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1420194
Firma: AGENCIJA HROVAT nepremič-

nine k.d.
Skrajšana firma: AGENCIJA HROVAT k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Središka 4, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: HROVAT ALOJZ, Bilečan-

ska 2, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim
premož., izstop: 26. 6. 2001; MEŽAN TA-
TJANA, Ul. Juleta Gabrovška 30, 4000
KRANJ, vložek: 1.000 SIT, odg. do viš.
nevp. vlo, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HROVAT ALOJZ, Bilečanska 2, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa kot komplementar.

Sr-47634
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12361 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/28041/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5950597
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Firma: CELI CELARC IN OSTALI Go-
stinstvo, storitve in trgovina, d.n.o.

Skrajšana firma: CELI CELARC IN
OSTALI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kosovelova ulica 5, 1110
LJUBLJANA

Ustanovitelji: CELARC TOMISLAV, Ko-
sovelova ulica 5, 1110 LJUBLJANA, odg. s
svojim premož., izstop: 26. 6. 2001; CE-
LARC MAGDALENA, Kosovelova ulica 5,
1110 LJUBLJANA, odg. s svojim premož.,
izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor CELARC TOMISLAV, Kosovelova uli-
ca 5, 1110 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev; zastopnik CE-
LARC MAGDALENA, Kosovelova ulica 5,
1110 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
namestnik direktorja, zastopa brez omejitev.

Sr-47635
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12362 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/28622/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5950422
Firma: IGI-SAN trgovina, proizvodnja

in storitve d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: IGI-SAN d.o.o. Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Preglov trg 1, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VELJKOVIĆ KARMEN, Pre-

glov trg 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; VELJKOVIĆ DRAGAN, Preglov trg 1,
1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VELJKOVIĆ KARMEN, Preglov trg 1,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47636
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12363 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/11976/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5477964
Firma: BREZOVAR & CO. d.n.o. trgovi-

na, gostinske in turistične dejavnosti ter
poslovne storitve

Skrajšana firma: Brezovar & Co. d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Preglov trg 3, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BREZOVAR SONJA, Pre-

glov trg 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001; BREZOVAR BOJAN, Preglov trg 3,
1000 LJUBLJANA, odg. s svojim premož.,
izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BREZOVAR SONJA, Preglov trg 3,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev; družbenik BREZO-
VAR BOJAN, Preglov trg 3, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez
omejitev.

Sr-47637
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12364 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/26853/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5914353
Firma: SETT COMPANY trgovina, po-

sredovanje, uvoz in izvoz, d.o.o., Koče-
vje

Skrajšana firma: SETT COMPANY
d.o.o. Kočevje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šalka vas 116, 1330 KOČE-
VJE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽAGAR TOMAŽ, Trata

XIV/19, 1330 KOČEVJE, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŽAGAR TOMAŽ, Trata XIV/19, 1330
KOČEVJE, razrešitev: 26. 6. 2001, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-47638
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12365 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/06436/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5358663
Firma: DANEX prodaja in zastopanje,

d.o.o.
Skrajšana firma: DANEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Hradeckega 48 B, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠORDJAN LJUBIŠA, Bal-

kanska 35, SIVAC, ZRJ, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠORDJAN LJUBIŠA, Balkanska 35,
SIVAC, ZRJ, razrešitev: 26. 6. 2001, zasto-
pa brez omejitev; direktor ŠORDJAN IRE-
NA, Hradeckega cesta 48 B, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa
brez omejitev.

Sr-47639
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12366 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/32534/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1467913
Firma: VIRTUS KOŽAR-JARC trgovina,

posredništvo in storitve d.n.o.

Skrajšana firma: VIRTUS KOŽAR-JARC
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot k Ribniku 26, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: KOŽAR MIHA, Brigadirska
cesta 10, Verd, 1360 VRHNIKA, odg. s
svojim premož., izstop: 26. 6. 2001; JARC
PRIMOŽ, Kvedrova cesta 1, 1000 LJUB-
LJANA, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOŽAR MIHA, Brigadirska cesta 10,
Verd, 1360 VRHNIKA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev; direktor JARC
PRIMOŽ, Kvedrova cesta 1, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa
brez omejitev.

Sr-47640
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12367 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/02143/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5286816
Firma: TRAGENT transport in prevozi,

d.o.o., Ljubljana, Podgorska 10
Skrajšana firma: TRAGENT, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Podgorska 10, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.717.000,00 SIT
Ustanovitelji: REČNIK ROMAN, Pohor-

skega bataljona 87, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 572.333,33 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; ŠABJAN AVGUST, Horjul 240,
1354 HORJUL, vložek: 572.333,33 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001; HOR-
VAT LOJZE, Pod lipami 56, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 572.333,33 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor REČNIK ROMAN, Pohorskega bata-
ljona 87, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev, kot
predsednik poslovodnega organa; zastopnik
HORVAT LOJZE, Pod lipami 56, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez
omejitev, kot namestnik direktorja; zastopnik
ŠABJAN AVGUST, Horjul 240, 1354 HOR-
JUL, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez
omejitev, kot namestnik direktorja.

Sr-47641
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12368 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/22835/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5779952
Firma: SANAN Podjetje za zastop-

stvo, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.,
Smuka 7, Stara cerkev

Skrajšana firma: SANAN d.o.o. Stara
cerkev

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: Smuka 7, 1332 STARA CER-
KEV

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK ANICA, Smuka 7,

1332 STARA CERKEV, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor NOVAK ANICA, Smuka 7, 1332 STA-
RA CERKEV, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev; zastopnik NOVAK TO-
NE, Smuka 7, 1332 STARA CERKEV, raz-
rešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47642
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12369 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/30359/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1244515
Firma: CENTER STANOVANJSKE KUL-

TURE KERIN k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Opekarska 13, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: KERIN JOŽE, Cesta na Leni-

vec 24, 6210 SEŽANA, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 26. 6. 2001; GEC BOJAN, Za-
savska cesta 3, 4000 KRANJ, vložek: 10.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KERIN JOŽE, Cesta na Lenivec 24,
6210 SEŽANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-47643
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12370 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/31211/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1339087
Firma: PAVIĆ - CO d.n.o., trgovina, go-

stinstvo in storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: PAVIĆ - CO d.n.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Vide Pregarčeve 22, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: PAVIĆ MIRA, Vide Pregar-

čeve št. 22, 1000 LJUBLJANA, odg. s svo-
jim premož., izstop: 26. 6. 2001; ARSIĆ
RAJKO, Poljane, ISTOK, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PAVIĆ MIRA, Vide Pregarčeve št. 22,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47644
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12371 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/31430/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1338749
Firma: CROMEX, podjetje za tehnične

in poslovne storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: CROMEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Polje cesta XII/8, 1260 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: LESKOVAR PETER, Polje

cesta XII/8, 1260 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LESKOVAR PETER, Polje cesta
XII/8, 1260 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001.

Sr-47645
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12372 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/29611/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1213326
Firma: LJUB-LE trgovina in storitve

d.o.o.
Skrajšana firma: LJUB-LE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Litostrojska 40, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SHTEJFNI ZEF, F. Tullave,

LEZHE, vložek: 750.000 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 26. 6. 2001; SHTJEFNI ARTA,
F. Tullave, LEZHE, vložek: 750.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SHTJEFNI ARTA, F. Tullave, LEZHE,
razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez ome-
jitev; prokurist HASKAJ SHABAN, Pot na
Fužine 37, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001.

Sr-47646
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/12373 z dne
27. 8. 2001 pod št. vložka 1/29623/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1196812
Firma: MEMAJ & CO. družba za go-

stinske storitve, gradbeništvo, zla- tar-
stvo in prevozništvo, d.n.o., Medno 36a,
Ljubljana

Skrajšana firma: MEMAJ & CO, d.n.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Medno 36a, 1210 LJUBLJA-
NA-ŠENTVID

Ustanovitelji: MEMAJ GVIDOL, Selograž-
de, SUVA REKA, odg. s svojim premož.,
izstop: 26. 6. 2001; KUKAJ NAIM, Koriša,
PRIZREN, ZRJ, odg. s svojim premož., iz-
stop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MEMAJ GVIDOL, Selogražde, SU-
VA REKA, razrešitev: 26. 6. 2001; zasto-
pnik KUKAJ NAIM, Koriša, PRIZREN, raz-
rešitev: 26. 6. 2001, zastopa kot name-
stnik direktorja.

Sr-47647
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12374 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/29571/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1196570
Firma: UNIFOOD trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: UNIFOOD, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Preglov trg 15, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PREMERL ANTON, Kaju-

hova ulica 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
375.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; KRUŠIČ TONE, Razgledna cesa 16,
4260 BLED, vložek: 375.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 26. 6. 2001; VUKOVIĆ
DRAGIŠA, III. Bulevar 12, NOVI BEOGRAD,
vložek: 375.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; VUKOVIĆ GORAN, III. Bule-
var 112, NOVI BEOGRAD, vložek: 375.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PREMERL ANTON, Kajuhova ulica
28, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev; zastopnik
KRUŠIČ TONE, Razgledna cesa 16, 4260
BLED, razrešitev: 26. 6. 2001, poslovni po-
oblaščenec, zastopa brez omejitev.

Sr-47648
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12375 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/26549/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5910773
Firma: MARIĆ k.d., gradbeništvo, Ljub-

ljana
Skrajšana firma: MARIĆ, k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Berčonova ul. 19, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 5.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARIĆ JULIJANA, Berčo-

nova ul. 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; MARIĆ LJUBAN, Berčonova ul. 19,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MARIĆ JULIJANA, Berčonova ul. 19,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47649
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12377 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/27722/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5940494
Firma: ABS CENTER trgovina, d.o.o.,

Ljubljana, Zaloška c. 159
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Skrajšana firma: ABS Center, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zaloška c. 159, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SOBOČAN STANISLAVA,

KLEMENOVA UL. 126, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; FAŠUN ANDREJ, MAZIJEVA
UL. 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SOBOČAN STANISLAVA, KLEME-
NOVA UL. 126, 1000 LJUBLJANA, razreši-
tev: 26. 6. 2001, zastopa brez omejitev;
zastopnik FAŠUN ANDREJ, MAZIJEVA UL.
5, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev, kot namestnik
direktorja.

Sr-47650
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12378 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/14110/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5541590
Firma: HABI podjetje za storitve d.o.o.

Ljubljana
Skrajšana firma: HABI d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cankarjeva 4, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 3.084.604,00 SIT
Ustanovitelji: MAJKUS DAVORIN, Mal-

gajeva 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
771.151 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001; BERGLEZ MAJKUS VALERIJA, Mal-
gajeva 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
771.151 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001; PIŠEK BRANKO, Janežičeva c. 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.542.302 SIT,
ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PIŠEK BRANKO, Janežičeva c. 5,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47651
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12380 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/29491/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1198408
Firma: SENSTELLA d.o.o., trgovina na

debelo in drobno, Ljubljana
Skrajšana firma: SENSTELLA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jakčeva ulica 2, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠEPIĆ HARKA, Jakčeva uli-

ca 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001;
ŠEPIĆ SENKA, Jakčeva ulica 2, 1000
LJUBLJANA, vložek: 750.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠEPIĆ SENKA, Jakčeva ulica 2,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001,
zastopa družbo neomejeno; zastopnik
ŠEPIĆ HARKA, Jakčeva ulica 2, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001, name-
stnica direktorice, zastopa družbo neome-
jeno.

Sr-47652
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12381 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/26610/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5910480
Firma: PET, PEZDIR IN DRUGI podje-

tje za trgovino in posredovanje z nepre-
mičninami, d.n.o.

Skrajšana firma: PET, PEZDIR IN DRU-
GI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: PEZDIR ALENKA, Ul. Ivana
Roba 3, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim
premož., izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik PEZDIR ALENKA, Ul. Ivana Roba 3,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47653
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12382 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/27872/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5944830
Firma: GOSTINČAR & CO. izvoz-uvoz,

posredovanje, trgovina d.n.o., Ljubljana-
Polje

Skrajšana firma: GOSTINČAR & CO,
d.n.o., Ljubljana-Polje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kašeljska c. 96, 1260 LJUB-
LJANA-POLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOSTINČAR ANDREJ-TO-

MI, Kašeljska c. 96, 1260 LJUBLJANA-PO-
LJE, vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 2. 7. 2001; GOSTINČAR AN-
DREJ, Kašeljska c. 96, 1260 LJUBLJANA-
POLJE, vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim
premož., izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GOSTINČAR ANDREJ-TOMI, Kašelj-
ska c. 96, 1260 LJUBLJANA-POLJE, raz-
rešitev: 2. 7. 2001, zastopa brez omejitev;
zastopnik GOSTINČAR ANDREJ, Kašeljska
c. 96, 1260 LJUBLJANA-POLJE, razreši-
tev: 2. 7. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47654
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12383 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/04458/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.

54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5376114
Firma: PLUS podjetje za grafični in

foto inženiring ter trženje d.o.o., Ljublja-
na, Vodnikova 238

Skrajšana firma: PLUS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vodnikova 238, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.612.000,00 SIT
Ustanovitelji: BARBIR BOJAN, Celovška

142, 1000 LJUBLJANA, vložek: 806.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001; VAV-
PETIČ KATJA, Gotska 11, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 806.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BARBIR BOJAN, Celovška 142,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001,
zastopa brez omejitev; zastopnik VAVPETIČ
KATJA, Gotska 11, 1000 LJUBLJANA, raz-
rešitev: 2. 7. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47655
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12384 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/27541/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5933722
Firma: HERMELIN Podjetje za trgovi-

no na debelo in drobno, Domžale, Ro-
ška ulica 3

Skrajšana firma: HERMELIN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Roška ulica 3, 1230 DOMŽA-

LE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: RADIUS D.O.O. LJUBLJA-

NA, Titova 118, 1000 LJUBLJANA, vložek:
600.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001; LUKEŽ EVITA, Mencingerjeva 81,
1000 LJUBLJANA, vložek: 300.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001; FILTEX,
D.O.O., LJUBLJANA, Slomškova ulica 23,
1000 LJUBLJANA, vložek: 600.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik DOBNIK MITJA, PREGLJEV TRG
11, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47656
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12385 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/26974/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5919240
Firma: PRIMOŽ TRADE gostinstvo in

trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PRIMOŽ trade, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
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Ustanovitelji: RABIČ MARIJAN, Bičevje
18, 1000 LJUBLJANA, vložek: 64.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001; KASTE-
LIC ANTON, Bilečanska 5, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.248.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 2. 7. 2001; REBOLJ MAJDA, Cesta
na Postajo 12, 1351 BREZOVICA PRI
LJUBLJANI, vložek: 208.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 2. 7. 2001; KRIŽMAN EDO,
Spodnja Slivnica 97, 1290 GROSUPLJE,
vložek: 80.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RABIČ MARIJAN, Bičevje 18, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001.

Sr-47657
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12386 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/03007/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5328152
Firma: TIKOS Trgovsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana, Alešovčeva 29
Skrajšana firma: TIKOS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Alešovčeva 29, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HALEBIĆ SEAD, Beblerjev

trg 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LOPARNIK D. MARTIN, Klemenova
26, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47658
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12387 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/26976/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5918413
Firma: DOBRA VOLJA SMERDU infor-

miranje, trgovina in storitve, k.d.
Skrajšana firma: DOBRA VOLJA SMER-

DU, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Krakovski nasip 4, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SMERDU TOMAŽ, Krakov-

ski nasip 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
2. 7. 2001; JANKOVIČ VLASTA, Krakovski
nasip 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SMERDU TOMAŽ, Krakovski nasip
4, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47659
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12388 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/25192/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o

finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5832934
Firma: BURTSCHER, trgovina in za-

stopanje d.o.o.
Skrajšana firma: BURTSCHER d.o.o.

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska c. 21, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ELEKTROTEHNA ELEX IN-

TERNATIONAL TRADE P.O., Dunajska c.
21, 1000 LJUBLJANA, vložek: 765.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001;
BURTSCHER LIMITED, 28 Capel Street,
Dublin 2, IRELAND, vložek: 735.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MAHNE ŽARKO, Komanova ul. 15,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001,
zastopa brez omejitev. pri pridobivanju, od-
tujitvi ali obremenitvi nepremičnin ali dru-
gih sredstev, izvajanju investicijskih del in
najemanje posojil, ki presegajo vrednost
dem 50.000.00 je potrebno soglasje skup-
ščine.

Sr-47660
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12389 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/20424/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5691729
Firma: PIŽMOHT Trgovsko in storitve-

no podjetje d.o.o. Šmartno pri Litiji
Skrajšana firma: PIŽMOHT d.o.o. Šmar-

tno pri Litiji
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zavrstnik 56, 1275 ŠMARTNO

PRI LITIJI
Osnovni kapital: 1.669.625,00 SIT
Ustanovitelji: PIŽMOHT ANTON, Zavr-

stnik 56, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI, vlo-
žek: 1.669.625 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PIŽMOHT ANTON, Zavrstnik 56,
1275 ŠMARTNO PRI LITIJI, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev; zastopnik PIŽ-
MOHT ZVONKA, 1270 LITIJA, razrešitev:
2. 7. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47661
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12390 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/27339/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5612675
Firma: PIKOLINO poslovne storitve, tr-

govina, turizem in gostinstvo, d.o.o. Ljub-
ljana

Skrajšana firma: PIKOLINO d.o.o.,
LJUBLJANA

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Česnikova 22, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: MLJAČ ALEKSANDER,

Proletarskih brigad 14, 6310 IZOLA, vlo-
žek: 1.131.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 7. 2001; SENTE NEVENKA, Česnikova
22, 6310 IZOLA, vložek: 377.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: direk-
tor MLJAČ ALEKSANDER, Proletarskih bri-
gad 14, 6310 IZOLA, razrešitev: 2. 7. 2001,
zastopa brez omejitev; zastopnik SENTE NE-
VENKA, Česnikova 22, 6310 IZOLA, razreši-
tev: 2. 7. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47662
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12391 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/18412/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5630967
Firma: VIŽA Podjetje za turizem in po-

sredništvo d.o.o., Domžale
Skrajšana firma: VIŽA d.o.o., Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljanska 84, 1230 DOM-

ŽALE
Osnovni kapital: 1.520.501,00 SIT
Ustanovitelji: MAČINKOVIĆ VINKO, LJU-

UUBLJANSKA 84, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 766.501 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 7. 2001; MAČINKOVIĆ ŽARKO, PRNJA-
VOR, DRENOVA /BIH/, vložek: 754.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MAČINKOVIĆ VINKO, LJUUUBLJAN-
SKA 84, 1230 DOMŽALE, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47663
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12392 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/29194/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1193660
Firma: KREGAR & CO. zaključna dela

v gradbeništvu, k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: KREGAR & CO. k.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Dobrunjska cesta 30 a, 1261

LJUBLJANA-DOBRUNJE
Ustanovitelji: KREGAR MARJAN, DO-

BRUNJSKA CESTA 30 A, 1261 LJUBLJA-
NA-DOBRUNJE, odg. s svojim premož., iz-
stop: 2. 7. 2001; ADEMOVIĆ SIDO, BILE-
ČANSKA UL.4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KREGAR MARJAN, DOBRUNJSKA
CESTA 30 A, 1261 LJUBLJANA-DOBRU-
NJE, razrešitev: 2. 7. 2001, zastopa neo-
mejeno.

Sr-47664
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12393 z dne 27. 8.
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2001 pod št. vložka 1/27448/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5934702
Firma: IRSING inženiring, svetovanje,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: IRSING, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jana Husa 14, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOŽELJ-LEVIČNIK IRENA-

MARIJA, Ilirska 4, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOŽELJ-LEVIČNIK IRENA-MARIJA,
Ilirska 4, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
2. 7. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47665
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12394 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/04325/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5334314
Firma: INTER JOMI d.o.o., storitve in

trgovina, Kamnik, Zagorica nad Kamni-
kom 10

Skrajšana firma: INTER JOMI, d.o.o.,
Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zagorica nad Kamnikom 10,
1242 STAHOVICA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: URŠIČ MIRJAN, Zagorica

nad Kamnikom 10, 1242 STAHOVICA, vlo-
žek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor URŠIČ MIRJAN, Zagorica nad Kam-
nikom 10, 1242 STAHOVICA, razrešitev:
2. 7. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47666
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12395 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/14939/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5570883
Firma: MKT TRADE d.o.o. Ljubljana,

Savlje 87
Skrajšana firma: MKT Trade d.o.o. Ljub-

ljana, Savlje 87
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Savlje 87, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.544.000,00 SIT
Ustanovitelji: MLADINSKA KNJIGA TR-

GOVINA D.D., Slovenska 29, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.544.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik HARTNER GORAZD, Brodarjev trg

5, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev kot v.d. direk-
tor. omejitve: brez omejitev, razen v prime-
ru, ko vrednost posameznega posla prese-
ga 5000 dem v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju banke slovenije, ko je za
sklepanje takšnega posla potrebno sogla-
sje ustanovitelja.

Sr-47667
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12396 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/29534/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1198084
Firma: ONA ON TRGOVINA podjetje

za trgovino in posredovanje, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: ONA ON TRGOVINA
d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Proletarska 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ONA - ON NOTRANJA TR-

GOVINA, D.O.O., Proletarska 4, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.500.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: direk-
tor PUSTOVRH ANTON, Smerdujeva ulica 18,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001.

Sr-47668
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12397 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/28106/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5948797
Firma: LUKA MARKET trgovina in sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: LUKA MARKET, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Predstruge 24, 1312 VIDEM

DOBREPOLJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HOČEVAR TONE, Pred-

struge 24, 1312 VIDEM DOBREBOLJE,
vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 7. 2001; HOČEVAR ANDREJA, Pred-
struge 24, 1312 VIDEM DOBREPOLJE,
vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HOČEVAR ANDREJA, Predstruge
24, 1312 VIDEM DOBREPOLJE, razreši-
tev: 2. 7. 2001, zastopa brez omejitev; za-
stopnik HOČEVAR TONE, Predstruge 24,
1312 VIDEM DOBREBOLJE, razrešitev:
2. 7. 2001, zastopa brez omejitev, kot po-
slovni pooblaščenec.

Sr-47669
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12398 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/32785/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.

54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1491571
Firma: ALP MARKETING Reklamne ra-

dijske storitve, glasba, animacija, ozvo-
čenje d.o.o.

Skrajšana firma: ALP MARKETING d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šlandrova 10, 1231 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETERNEL FRANC, Vaše

29, 1215 MEDVODE, vložek: 2.100.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PETERNEL FRANC, Vaše 29, 1215
MEDVODE, razrešitev: 2. 7. 2001, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-47670
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12399 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/27859/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5940788
Firma: CROCO FASHION export-im-

port, d.o.o.
Skrajšana firma: CROCO FASHION

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vinterca 53, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DUJIĆ GORAN, Milana Ru-

stambega 18, RIJEKA, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DUJIĆ GORAN, Milana Rustambega
18, RIJEKA, razrešitev: 2. 7. 2001, zasto-
pa brez omejitev; prokurist VRTAČNIK-DU-
JIĆ IRENA, Vinterca 53, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 2. 7. 2001.

Sr-47671
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12400 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/09260/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5426502
Firma: FINALVIT podjetje za vzdrže-

vanje objektov d.o.o. Ljubljana Cesta v
ZG. Log 40

Skrajšana firma: FINALVIT d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta v Zg. Log 40, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 5.529.846,00 SIT
Ustanovitelji: VITOROVIĆ VELISLAV, Ce-

sta v Zgornji Log 4O, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 5.529.846 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VITOROVIĆ VELISLAV, Cesta v Zgor-
nji Log 4O, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
2. 7. 2001, zastopa brez omejitev.
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Sr-47672
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12401 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/29141/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1124358
Firma: 4 (ŠTIRI) YOU trgovska družba,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: 4 (ŠTIRI) YOU d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Clevelandska 23, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.793.951,00 SIT
Ustanovitelji: STUPAR IGOR, CLEVE-

LANDSKA 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.793.951 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor STUPAR IGOR, CLEVELANDSKA 23,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47673
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12432 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/14361/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5558891
Firma: ANGRO PROMET Trgovsko po-

djetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ANGRO PROMET,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Streliška 12 a, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HADŽIČ SULEJMAN, Kra-

kovska 10 b, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HADŽIČ SULEJMAN, Krakovska 10
b, 1230 DOMŽALE, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47674
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12433 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/14382/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5541751
Firma: IRKOM COMMERCE d.o.o.

Ljubljana
Skrajšana firma: IRKOM d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celovška 111a, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.830.186,70 SIT
Ustanovitelji: INTKOM, WARENVER-

TRIEBSGESELLSCHAFT MB.H., Bauer-
nmarkt 8/19, WIEN, AVSTRIJA, vložek:
468.113,20 SIT, ne odgovarja, izstop:

26. 6. 2001; JELINA ROMEO, Bilje št. 1,
5292 RENČE, vložek: 2.362.073,50 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JELINA ROMEO, Bilje št. 1, 5292
RENČE, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa
brez omejitev.

Sr-47675
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12434 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/14589/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5551820
Firma: POVRTNINE KERSTEL, družba

za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: POVRTNINE KERSTEL

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Krivčevo 16A, 1242 KRIVČEVO
Osnovni kapital: 2.008.210,00 SIT
Ustanovitelji: VUČKOVIĆ IVICA, Josipa

Karla Tuškana 8, PREGRADA, vložek:
1.004.105 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; PURGAR TANJA, Novačka 44, ZA-
GREB, vložek: 1.004.105 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor NUKIĆ NIHAD, Lepe Radića 46,
BOS. GRADIŠKA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev; direktor PURGAR TA-
NJA, Novačka 44, ZAGREB, razrešitev:
26. 6. 2001; direktor JURIĆ KARLO, Na
kresu 14, 4228 ŽELEZNIKI, razrešitev:
26. 6. 2001.

Sr-47676
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12435 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/14838/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5661790
Firma: AC-GLOBTEC Podjetje za med-

narodno trgovino in zastopanje d.o.o.
Ljubljana, Leskoškova 4

Skrajšana firma: AC-GLOBTEC d.o.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Leskoškova 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.550.442,00 SIT
Ustanovitelji: CVELBAR IGOR, Cankar-

jeva 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
930.265 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 7.
2001; AUTOCOMMERCE, ZUNANJA IN
NOTRANJA TRGOVINA, SERVIS in proiz-
vodnja d.d. Ljubljana, Dunajska 122, 1000
LJUBLJANA, vložek: 620.177 SIT, ne od-
govarja, izstop: 9. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor CVELBAR IGOR, Cankarjeva 16,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 9. 7. 2001,
zastopa družbo neomejeno.

Sr-47677
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12436 z dne 27. 8.

2001 pod št. vložka 1/14970/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5551943
Firma: AVTO-RENT d.o.o., podjetje za

trgovino živilskih in neživilskih proizvodov,
turizem, gostinstvo, storitve in sposojanje
avtomobilov. Ljubljana, Rimska c. 2

Skrajšana firma: AVTO-RENT d.o.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rimska c. 2, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.504.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRULJC MILOŠ, Brilejeva

22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 752.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001; FI-
LIPČIČ KRUNOSLAV, Bizeljska 59, 8250
BREŽICE, vložek: 752.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KRULJC MILOŠ, Brilejeva 22, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa družbo z neomejenimi pooblastili.

Sr-47678
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12437 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/15125/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5590027
Firma: MODLEN Proizvodno, trgovsko

in storitveno podjetje, d.o.o., Cesta v Me-
stni log 55, Ljubljana

Skrajšana firma: MODLEN d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta v Mestni log 55, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.535.400,00 SIT
Ustanovitelji: NABERGOJ BORIS, Dov-

ce 24, 1381 RAKEK, vložek: 1.535.400
SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor NABERGOJ BORIS, Dovce 24,
1381 RAKEK, razrešitev: 9. 7. 2001.

Sr-47679
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12438 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/15544/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5574463
Firma: J & J PEČNIK Lesna, proizvo-

dna in trgovska družba, d.n.o., Velike
Lašče, Male Lašče 15

Skrajšana firma: J & J PEČNIK, d.n.o.,
Velike Lašče

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Male Lašče 15, 1315 VELIKE
LAŠČE

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEČNIK JOŽE, Male La-

šče 15, 1315 VELIKE LAŠČE, vložek:
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4.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001; PEČNIK JOŽICA, Male Lašče
15, 1315 VELIKE LAŠČE, vložek: 4.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PEČNIK JOŽE, Male Lašče 15, 1315
VELIKE LAŠČE, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47680
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12439 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/15823/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5575265
Firma: METALPLAST Podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino, storitve in kooperaci-
jo, d.o.o., Ljubljana, Tavčarjeva 1

Skrajšana firma: METALPLAST Ljublja-
na, d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tavčarjeva 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 18.808.000,00 SIT
Ustanovitelji: TRČEK JANEZ, Tavčarjeva

1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 9.404.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 7. 2001; BAJ-
CAR JASNA, Tavčarjeva 1, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 9.404.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 9. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TRČEK JENEZ, Tavčarjeva 1, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 9. 7. 2001, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-47681
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12440 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/15971/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: GRAFOTIV podjetje za izdela-
vo tiskanih vezij

Skrajšana firma: GRAFOTIV
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dolomitska 3, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: IVANUŠA FRANC, Šarhova

28, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.160 SIT,
ne odgovarja, izstop: 9. 7. 2001; DRNOV-
ŠEK MATIJA, Gotska 11, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.140 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 9. 7. 2001; OBLAK BORIS, Na Jami
9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.140 SIT,
ne odgovarja, izstop: 9. 7. 2001; RUS VLA-
DO, Trnovski pristan 12, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.140 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 9. 7. 2001; ŠTREKELJ DRAGO, Got-
ska 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.140
SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 7. 2001; ŠIN-
CEK ŠTEFAN, Na jami 9, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.140 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 9. 7. 2001; BAUMKIRCHER GO-
RAZD, Kersnikova 11, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.140 SIT, ne odgovarja, izstop:
9. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor IVANUŠA FRANC, Šarhova 28, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 9. 7. 2001.

Sr-47682
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12441 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/16196/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5590272
Firma: MEREK, LIEBMINGER IN DRU-

ŽABNIK trgovina, posredovanje in zasto-
panje, d.n.o.

Skrajšana firma: MEREK, LIEBMINGER
IN DRUŽABNIK d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 492, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: REMEC IZTOK, Županči-

čeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001; LIEBMINGER ANTON, Carolinen-
gluck str. 43, BOCHUM, NEMČIJA, vložek:
4.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor REMEC IZTOK, Župančičeva 8,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev; zastopnik LIEBMIN-
GER ANTON, Carolinengluck str. 43, BO-
CHUM, NEMČIJA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47683
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12442 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/16282/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5574021
Firma: ŠARG-ALPE-ADRIA Slovensko-

azerbaidžansko podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Can-
karjeva 1

Skrajšana firma: ŠARG-ALPE-ADRIA
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cankarjeva 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.740.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEGUŠAR BORUT, Ker-

snikova 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.392.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; TRGOVO UPRAVLJENJE MINISTER-
STVA OBORONI AZERBAIDŽANSKOJ RE-
PUBLIKI, Ulica Azadile 85, BAKU, vložek:
348.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik MEGUŠAR BORUT, Kersnikova 11,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa in predstavlja družbo neomejeno.

Sr-47684
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12443 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/16323/00 na pod-

lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5605318
Firma: G LINIJA grafične storitve, sve-

tovanje in trgovina Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: G LINIJA Ljubljana

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ključavničarska 2, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOŠMRLJ ZDENKO, Ce-

sta na loko 3 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOŠMRLJ ZDENKO, Cesta na loko
3 a, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47685
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12444 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/16485/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5605792
Firma: BARI d.o.o., podjetje za grad-

beništvo in trgovino
Skrajšana firma: BARI d.o.o. Ljubljana,

Štula 21
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Štula 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.583.000,00 SIT
Ustanovitelji: ABDULBARI HASANI, Štu-

la 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.583.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ABDULBARI HASANI, Štula 21, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-47686
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12445 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/16579/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5589789
Firma: KOMPAS ALFA INVEST družba

za consulting in finančni inženiring
d.o.o., Ljubljana, Dvoržakova 11a

Skrajšana firma: KOMPAS ALFA IN-
VEST d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dvoržakova 11a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.348.213,00 SIT
Ustanovitelji: KOMPAS CONSULTING

D.D., Dvoržakova 11a, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.348.213 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VESIČ MILAN, Mali trg 3, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
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stopa in predstavlja družbo neomejeno ra-
zen za: - sklenitev komercialnih pogodb, ki
presegajo vrednost 500.000,00 usd v to-
larski protivrednosti, - za sklenitev pogodb,
ki se nanašajo na promet nepremičnin, - za
promet osnovnih sredstev in dolgoročnih
plasmajev; za kar potrebuje soglasje dru-
žbenika (uprave).

Sr-47687
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12446 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/16608/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5759242
Firma: BLUM proizvodno trgovsko po-

djetje d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: BLUM d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bičevje 16, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.748.000,00 SIT
Ustanovitelji: BLUMAUER SONJA MARI-

JA, Bičevje 16, 1111 LJUBLJANA, vložek:
1.748.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BLUMAUER SONJA MARIJA, Biče-
vje 16, 1111 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev; direktor BLU-
MAUER ANDREJ, Bičevje 16, 1111 LJUB-
LJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa
brez omejitev.

Sr-47688
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12447 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/17165/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5604656
Firma: URBI URBANČIČ IN CO. podje-

tje za trgovino, gostinstvo in storitve,
d.n.o. Ljubljana

Skrajšana firma: URBI URBANČIČ in
Co. d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kogejeva 16, 1211 LJUBLJA-
NA-VIČ

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: URBANČIČ DEJAN, Koge-

jeva 16, 1111 LJUBLJANA, vložek: 4.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001; URBANČIČ MARIJA, Rožna dolina c.
II/22, 1111 LJUBLJANA, vložek: 4.000 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor URBANČIČ DEJAN, Kogejeva 16,
1111 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev; prokurist URBAN-
ČIČ MARIJA, Rožna dolina c. II/22, 1111
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001.

Sr-47689
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12448 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/17307/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.

54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5633508
Firma: EPIGON & OSTERC kozmetika,

frizerstvo d.n.o., Cesta na Brdo 33, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: EPIGON & OSTERC
d.n.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Brdo 33, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: OSTERC MARTA, Cesta na

Brdo 34, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001; OSTERC GREGOR, Cesta na Brdo
34, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor OSTERC MARTA, Cesta na Brdo 34,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47690
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12449 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/17332/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5816157
Firma: TELEWINGS potovalna agen-

cija d.o.o.
Skrajšana firma: TELEWINGS d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trdinova 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TELEWINGS REISEN, Wal-

ter Rogatasching str. 11, CELOVEC, vlo-
žek: 1.350.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; ROGEL ANDREJ MARJAN,
Šubičeva 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
150.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ROGEL ANDREJ MARJAN, Šubiče-
va 3, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47691
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12450 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/17401/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5592755
Firma: KOŠENINA IN KOŠENINA pro-

izvodno in trgovsko podjetje d.n.o. Ljub-
ljana, POD JEZOM 8

Skrajšana firma: KOŠENINA in KOŠE-
NINA d.n.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Po Jezom 41, 1111 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOŠENINA MARIJA, POD

JEZOM 41, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:

26. 6. 2001; KOŠENINA MAJA, POD JE-
ZOM 41, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOŠENINA MARIJA, POD JEZOM
41, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev; direktor KO-
ŠENINA MAJA, POD JEZOM 41, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-47692
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12451 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/17575/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5620406
Firma: TRIME transport, inženiring,

mehanizacija, trgovina d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: TRIME d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Hrvatski trg 4, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: MUŠIČ DRAGICA, Kuzmi-

čeva 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.508.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik MUŠIČ DRAGICA, Kuzmičeva 5,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
podpisuje, zastopa in predstavlja ter neo-
mejeno sklepa vse pogodbe in opravlja dru-
ga pravna dejanja.

Sr-47693
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12452 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/17728/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5825229
Firma: RADULOVIĆ & NIKA COMMER-

CE IN OSTALI Agencija za restavriranje
d.n.o., Logatec

Skrajšana firma: RADULOVIĆ & NIKA
COMMERCE in ostali d.n.o. Logatec

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Tovarniška ulica 18, 1370 LO-
GATEC

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: RADULOVIĆ DRAŠKO, To-

varniška ulica 18, 1370 LOGATEC, vložek:
4.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001; STAJNKO BOŠTJAN GAŠ-
PER, Jakčeva ulica 40, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 4.000 SIT, odg. s svojim premož.,
izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RADULOVIĆ DRAŠKO, Tovarniška
ulica 18, 1370 LOGATEC, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47694
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12453 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/17809/00 na pod-
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lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: SLOVENSKI INŠTITUT ZA MA-
NAGEMENT - AGENCIJA ZA gospodar-
sko promocijo Ljubljana d.o.o.

Skrajšana firma: AGP d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska 22, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 3.106.116,00 SIT
Ustanovitelji: SLOVENSKI INŠTITUT ZA

MANAGEMENT LJUBLJANA D.O.O., Miklo-
šičeva 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
777.400 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; GOSPODARSKI VESTNIK, ZALOŽNI-
ŠKO PODJETJE D.O.O., Titova 35, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 26. 6. 2001; OMAN IGOR, Te-
sarska 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
187.500 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; CENTER ZA MEDNARODNO SODE-
LOVANJE IN RAZVOJ, Kardeljeva pl. 1,
1000 LJUBLJANA, vložek: 194.116 SIT, ne
odgovarja, izstop: 26. 6. 2001; MERKUR
D.D. KRANJ, Koroška 1, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 373.200 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; RUDNIK LIGNITA VELENJE
P.O., Partizanska 78, 3320 TITOVO VELE-
NJE, vložek: 376.500 SIT, ne odgovarja,
izstop: 26. 6. 2001; A BANKA D.D., Titova
32, 1000 LJUBLJANA, vložek: 509.900 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001; PREGL
CONSULTING D.O.O., Čopova 38, 1000
LJUBLJANA, vložek: 187.500 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZRIM MILAN, Beethovnova 14, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-47695
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12454 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/17905/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5622662
Firma: MONLINE Trgovina in turizem

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MONLINE, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ul. Lili Novy 17, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.514.000,00 SIT
Ustanovitelji: IŽANC VESNA, Ul. Lili Novy

17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.514.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor IŽANC VESNA, Ul. Lili Novy 17, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-47696
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12455 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/18194/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.

54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5652561
Firma: BACKO podjetje za trgovino in

storitve d.o.o., Ljubljana Jamova 54
Skrajšana firma: BACKO d.o.o., Ljub-

ljana, Jamova 54
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jamova 54, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOVŠIN ANDREJ, JAMO-

VA 54, 1000 LJUBLJANA, vložek: 754.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001; LU-
KEŽIČ BORUT, Pretnarjeva 11, 1000
LJUBLJANA, vložek: 754.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LOVŠIN ANDREJ, JAMOVA 54, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev; prokurist LUKEŽIČ BO-
RUT, Pretnarjeva 11, 1000 LJUBLJANA,
razrešitev: 26. 6. 2001.

Sr-47697
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12456 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/18197/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5674077
Firma: VEMEDIJA trgovsko podjetje, za-

stopanje in marketing, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VEMEDIJA, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kunaverjeva 9, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.514.800,00 SIT
Ustanovitelji: BUKIČ RADOJČIČ VERA,

KUNAVERJEVA 9, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.514.800 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BUKIČ RADOJČIČ VERA, KUNAVER-
JEVA 9, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47698
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12457 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/18253/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5633362
Firma: SANČI podjetje za storitvene

dejavnosti in trgovino Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: SANČI Ljubljana,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pavšičeva 11, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.264.945,00 SIT
Ustanovitelji: OBERSNEL FANČI, PAV-

ŠIČEVA 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.256.945 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; RATNIK OBERSNEL MOJCA, HER-
BERSTEINOVA 16, 1000 LJUBLJANA, vlo-

žek: 4.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; OBERSNEL GAŠPER, PAVŠIČEVA
11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik OBERSNEL FANČI, PAVŠIČEVA 11,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev; zastopnik OBERSNEL
GAŠPER, PAVŠIČEVA 11, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa in pred-
stavlja družbo samo na področju organizaci-
je razstav in predavanj; zastopnik RATNIK
OBERSNEL MOJCA, HERBERSTEINOVA
16, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa in predstavlja družbo samo
na področju prodaje tekstilnih izdelkov ter
organizacije in vodenja prodajnih galerij.

Sr-47699
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12458 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/18254/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5642345
Firma: VITREA PREMRU IN DRUŽBE-

NIK d.n.o. trgovina in zastopanje
Skrajšana firma: VITREA PREMRU in

družbenik d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Rimska 17, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PREMRU HENRIK, Pleši-

čeva 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001; KOBETIČ MARIJA, Ulica 28. maja
55, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PREMRU HENRIK, Plešičeva 6,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47700
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12459 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/18432/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5643864
Firma: CURRENCY Consulting in za-

stopstva d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: CURRENCY, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Breg 12, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: CAR SREČKO, Polje, Ce-

sta VI/10, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vlo-
žek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor CAR SREČKO, Polje, Cesta VI/10,
1260 LJUBLJANA-POLJE, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47701
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12460 z dne 27. 8.
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2001 pod št. vložka 1/18749/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5634555
Firma: TOLEDO inženiring, d.o.o., Žu-

pančičeva 10, Ljubljana
Skrajšana firma: TOLEDO, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Župančičeva 10, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: BABIČ DORIS, Bratov uča-

kar 28, 1000 LJUBLJANA, ne odgovarja,
izstop: 26. 6. 2001; ANTONIČ ANDREJ,
Hraše 27/a, 1216 SMLEDNIK, ne odgo-
varja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BABIČ DORIS, Bratov učakar 28,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa kot direktorica brez omejitev.

Sr-47702
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/12461 z dne
27. 8. 2001 pod št. vložka 1/19047/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5651689
Firma: RUBIN TRANSPORT avtopre-

vozništvo, d.o.o. Rakek
Skrajšana firma: RUBIN TRANSPORT,

d.o.o., Rakek
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stara cesta 7, 1381 RAKEK
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: STANOJEVIĆ DRAGO-

SLAV, Stara cesta 7, 1381 RAKEK, vložek:
1.508.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor STANOJEVIĆ DRAGOSLAV, Stara
cesta 7, 1381 RAKEK, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47703
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12462 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/19166/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 56339406
Firma: MOJTO proizvodnja, trgovina,

storitve, d.o.o., 61314 Rob, Centa 2
Skrajšana firma: MOJTO, d.o.o., 61314

Rob
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Centa 2, 1314 ROB
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAVDEK BRIGITA, Centa

2, 1314 ROB, vložek: 1.500.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BAVDEK BRIGITA, Centa 2, 1314
ROB, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez
omejitev.

Sr-47704
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/12463 z dne
27. 8. 2001 pod št. vložka 1/20118/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FULMIN trgovina, turizem in
gostinstvo

Pravnoorg. oblika:
Sedež: Gasilska 18, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: KOTRULJA KRSTO, Teslič-

ka 14, ZAGREB HRVAŠKA, vložek:
100.000 SIT, ostalo, izstop: 9. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOTRULJA KRSTO, Teslička 14, ZA-
GREB HRVAŠKA, razrešitev: 9. 7. 2001.

Sr-47705
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12464 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/20494/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5698413
Firma: COPA d.o.o., izvozno-uvozno

podjetje za trgovino, trženje in zastopa-
nje, Dvoržakova 3/b, Domžale

Skrajšana firma: COPA d.o.o., Dom-
žale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dvoržakova 3/b, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 2.276.000,00 SIT
Ustanovitelji: PALISKA HERMAN, Dvor-

žakova 3, 1230 DOMŽALE, vložek:
2.276.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PALISKA HERMAN, Dvoržakova 3,
1230 DOMŽALE, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47706
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12465 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/20529/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5697450
Firma: TERMOELEMENT podjetje za

proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.,
Ljubljana, Gubčeva 23

Skrajšana firma: TERMOELEMENT
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gubčeva 23, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.626.531,00 SIT
Ustanovitelji: VIZLER VINKO, Jakčeva

33, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.626.531
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VIZLER VINKO, Jakčeva 33, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-47707
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12466 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/20759/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5719801
Firma: APK proizvodnja, trgovina in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: APK d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Breže 28, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KNAFELJ ALOJZ, Breže

28, 1310 RIBNICA, vložek: 1.500.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KNAFELJ ALOJZ, Breže 28, 1310
RIBNICA, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa
brez omejitev.

Sr-47708
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12467 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/21547/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5716918
Firma: PENTA TRADE Podjetje za tr-

govino in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PENTA TRADE d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Clevelandska 15 a, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PENTEK JOŽE, Vlahoviče-

va ulica 39, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PENTEK JOŽE, Vlahovičeva ulica 39,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47709
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/12468 z dne
27. 8. 2001 pod št. vložka 1/21563/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5709873
Firma: PRINCE trgovina in storitve,

d.o.o. Ljubljana, Ulica Ljubljanske briga-
de 25

Skrajšana firma: PRINCE, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Ljubljanske brigade 25,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.622.389,00 SIT
Ustanovitelji: HALVO ABDULAH, Gril-

lparzerstr. 7, DUNAJ, AVSTRIJA, vložek:
1.622.389 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 7.
2001.
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Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik HALVO ABDULAH, Grillparzerstr. 7,
DUNAJ, AVSTRIJA, razrešitev: 9. 7. 2001,
zastopa brez omejitev; direktor MAJCEN RI-
KARD, Okrogarjeva ulica 5, 3000 CELJE,
razrešitev: 9. 7. 2001, zastopa brez omeji-
tev, do zneska 500 dem, za vse posle, ki
presegajo navedeni znesek, pa mora imeti
direktor soglasje družbenika.

Sr-47710
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/12469 z dne
27. 8. 2001 pod št. vložka 1/21624/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5727537
Firma: ALBA BAGON & CO. trgovsko

proizvodno podjetje d.n.o.
Skrajšana firma: ALBA BAGON & CO.

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Trstenjakova 1 A, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: JANEŽIČ MILICA, Ljubljan-

ska 110, 1230 DOMŽALE, vložek: 50.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 9. 7.
2001; BAGON ALENKA, Bilečanska 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 9. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik JANEŽIČ MILICA, Ljubljanska 110,
1230 DOMŽALE, razrešitev: 9. 7. 2001;
družbenik BAGON ALENKA, Bilečanska 4,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 9. 7. 2001.

Sr-47711
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12470 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/21661/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5730546
Firma: COMTOUR Podjetje za turistič-

ne storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: COMTOUR, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tobačna ulica 10, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SALER ANDREJ, Tobačna

10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SALER ANDREJ, Tobačna 10, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev; zastopnik PRAPROT-
NIK BOŠTJAN, Kovorska cesta 15, 4290
BISTRICA PRI TRŽIČU, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev, kot pomočnik
direktorja.

Sr-47712
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12471 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/22028/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o

finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5742765
Firma: LIBERO IBRANOVIĆ CO. trgo-

vina d.n.o.
Skrajšana firma: LIBERO IBRANOVIĆ

Co. d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Pot na Rakovo jelšo 85, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 105.000,00 SIT
Ustanovitelji: IBRANOVIĆ KADRIJA, Re-

ška 33, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 7.
2001; IBRANOVIĆ MIRSAD, Biberovo po-
lje, GRADAČAC, BOSNA IN HERCEGOVI-
NA, vložek: 5.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 9. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor IBRANOVIĆ KADRIJA, Reška 33,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 9. 7. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47713
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12472 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/22104/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5730899
Firma: DUCK POINT d.o.o., podjetje

za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo turi-
zem, inženiring, storitve in zunanjo trgo-
vino ter zastopanje. Ljubljana, Cigaleto-
va 11

Skrajšana firma: DUCK POINT d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cigaletova 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: SPORTINA BLED D.O.O.,

Ljubljanska c. 4, 4260 BLED, vložek:
1.600.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BAJROVIĆ BAHTIJAR, Mladinska c.
13 b, 4260 BLED, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47714
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/12473 z dne
27. 8. 2001 pod št. vložka 1/22159/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5759579
Firma: SWAN-LINE d.o.o., podjetje za

proizvodnjo, trgovino, gostin- stvo, turi-
zem, inženiring, storitve in zunanjo trgo-
vino ter zastopanje. Ljubljana

Skrajšana firma: SWAN-LINE d.o.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Igriška 6 - 8, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SPORTINA D.O.O., Ljub-

ljanska c. 4, 4260 BLED, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BAJROVIĆ BAHTIJAR, Mladinska 13,
4260 BLED, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-47715
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12474 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/22290/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5741688
Firma: MINT CAR Podjetje za trgovi-

no, storitve in posredovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Tržaška 2

Skrajšana firma: MINT CAR, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.510.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAMIČ NEBOJŠA, Bule-

var E. Kardelja 33, PULA, vložek: 770.100
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001; ŽNI-
DAR TATJANA, Poljanska cesta 54, 1000
LJUBLJANA, vložek: 739.900 SIT, ne od-
govarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŽNIDAR TATJANA, Poljanska cesta
54, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa neomejeno; prokurist NE-
BOJŠA MAMIČ, Bulevar E. Kardelja 33, PU-
LA, razrešitev: 26. 6. 2001.

Sr-47716
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12475 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/22691/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5738512
Firma: ATACO - TRADE podjetje za

svetovanje, posredovanje in inženiring
d.o.o., Prešernova 15, Ljubljana

Skrajšana firma: ATACO - TRADE,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prešernova 15, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK GREGOR, Prešer-

nova 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 7.
2001; NOVAK TADEJA, Prešernova 15,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 9. 7. 2001; NOVAK
VIKA, Prešernova 15, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
9. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor NOVAK GREGOR, Prešernova 15,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 9. 7. 2001,
zastopa brez omejitev; zastopnik NOVAK
TADEJA, Prešernova 15, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 9. 7. 2001, zastopa brez
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omejitev, kot pomočnik direktorja; zastopnik
NOVAK VIKA, Prešernova 15, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 9. 7. 2001, zastopa brez
omejitev, kot pomočnik direktorja.

Sr-47717
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12476 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/22753/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5769329
Firma: SLOSEG import - export, d.o.o.,

Ljubljana
Skrajšana firma: SLOSEG d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.517.765,00 SIT
Ustanovitelji: SUN QING HUA, Shenzhen

Lianhuacun I-406, GUANGONG, vložek:
1.517.765 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SUN QING HUA, Shenzhen Lianhua-
cun I-406, GUANGONG, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev; prokurist PO-
JE DANIJEL, Žaucerjeva 20, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 26. 6. 2001.

Sr-47718
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12477 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/22758/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5790751
Firma: TSM CONSULTING INTERNA-

TIONAL družba za investicije in svetova-
nje, d.o.o.

Skrajšana firma: TSM Consulting Inter-
national d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Streliška 32, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: WALTER EDUARD, Esch

159, A 5053 MAYRWEIS SALZBURG, vlo-
žek: 1.050.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; TSM CONSULTING MANAGE-
MENTSERVICE GES. M.B.H., Mariahilfer
Strasse 134, A-1150 WIEN, vložek: 450.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist WALTER EDUARD, Esch 159, A
5053 MAYRWEIS SALZBURG, razrešitev:
26. 6. 2001; direktor NEŽIČ STANKO, V
Murglah 243, 1000 LJUBLJANA, razreši-
tev: 26. 6. 2001.

Sr-47719
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12478 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/22988/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5767695

Firma: RIO GRANDE d.o.o. export, im-
port

Skrajšana firma: RIO GRANDE d.o.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Grablovičeva 30, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.153.793,00 SIT
Ustanovitelji: KADUNC JOŽEF, REBO-

LJEVA 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.153.793 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KADUNC JOŽEF, REBOLJEVA 15,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47720
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12479 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/23371/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5790794
Firma: ODDA INTERNATIONAL podje-

tje za trgovino, storitve, posredništvo in
proizvodnjo, d.o.o. Ljubljana

Skrajšana firma: ODDA INTERNATIO-
NAL, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Krivec 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.710.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOREN ZVONE, Rožna do-

lina C. II/35, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.710.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOREN ZVONE, Rožna dolina C.
II/35, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 9. 7.
2001, zastopa brez omejitev; zastopnik KO-
REN JURIJ, razrešitev: 9. 7. 2001, zastopa
brez omejitev.

Sr-47721
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12480 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/23819/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5785707
Firma: IGOR ŠTIBERNIK IN ČLANI

d.n.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino
in storitve, Ljubljana

Skrajšana firma: IGOR ŠTIBERNIK IN
ČLANI, d.n.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 179, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 125.400,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTIBERNIK ANTON, Celov-

ška 179, 1000 LJUBLJANA, vložek:
62.700 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001; ŠTIBERNIK ZORKA, Celov-
ška 179, 1000 LJUBLJANA, vložek:
62.700 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠTIBERNIK ANTON, Celovška 179,

1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47722
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12481 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/23832/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5775949
Firma: PRINCIPE Trgovsko podjetje,

d.o.o., import-export, Ljubljana
Skrajšana firma: PRINCIPE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stari trg 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.900.000,00 SIT
Ustanovitelji: SANDRIN SANDRO AN-

DREA, Stiro di Livenza Venezia, VIA VIALE
TRIESTE 2/C, vložek: 1.450.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 9. 7. 2001; LUXA IN AC-
CIANI ADRIANA, Strada di Basoviza 1, TRI-
ESTE ITALIJA, vložek: 1.450.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 9. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LUPINC ROMAN, Stara cesta 7,
1351 DRAGOMER, razrešitev: 9. 7. 2001,
zastopa z omejitvijo samostojnega razpola-
ganja nad vrednostjo 100.000,00 sit za kar
potrebuje soglasje oz. sopodpis dokumen-
tov enega od družbenikov.

Sr-47723
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12482 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/23940/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5798264
Firma: HUMAR & CO. trgovsko podje-

tje k.d.
Skrajšana firma: HUMAR & CO. k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: TPC Murgle C. v Mestni log

55, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 110.000,00 SIT
Ustanovitelji: HUMAR PEČOVNIK JUSTI-

NA, Jakčeva 40, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 100.000 SIT, odg. s svojim premož.,
izstop: 9. 7. 2001; PEČOVNIK SERGEJ,
Opekarska 39, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HUMAR PEČOVNIK JUSTINA, Jak-
čeva 40, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
9. 7. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47724
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12483 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/25034/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: MOBITRG d.o.o. podjetje za tr-
govino, svetovanje in storitve, Ljubljana,
Stegne 21

Skrajšana firma: MOBITRG d.o.o. Ljub-
ljana
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stegne 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.008.425,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTUBLAR JOŽE, Triglavska

32, 1000 LJUBLJANA, vložek: 838.950 SIT,
ne odgovarja, izstop: 9. 7. 2001; KLOPČA-
VAR-ŠTUBLAR NATAŠA, Šmartno 63, 1000
LJUBLJANA, vložek: 165.262,50 SIT, ne od-
govarja, izstop: 9. 7. 2001; POPOVIČ ŽE-
LJKO, IX. korpusa 9, 6310 IZOLA, vložek:
838.950 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 7.
2001; ZAVAŠNIK DAMJANA, Miklošičeva
1/b, 1230 DOMŽALE, vložek: 165.262,50
SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KLOPČAVAR-ŠTUBLAR NATAŠA,
Šmartno 63, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
9. 7. 2001, zastopa družbo brez omejitev;
družbenik ŠTUBLAR JOŽE, Triglavska 32,
LJUBL LJUBLJANA, razrešitev: 9. 7. 2001,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
POPOVIČ ŽELJKO, IX. korpusa 9, IZOLA
IZOLA, razrešitev: 9. 7. 2001, zastopa dru-
žbo brez omejitev; družbenik ZAVAŠNIK
DAMJANA, Miklošičeva 1 b, 1230 DOMŽA-
LE, razrešitev: 9. 7. 2001, zastopa družbo
brez omejitev.

Sr-47725
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12484 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/25046/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5833604
Firma: ALAGIČ & CO. Proizvodnja, tr-

govina, gostinstvo, inženiring, d.n.o., Ja-
dranska 20, Ljubljana

Skrajšana firma: ALAGIČ & Co, d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Jadranska 20, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ALAGIĆ MEHMED, Žrtava

fašizma 136, BIHAČ, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 26. 6. 2001; ŠAHBEGOVIĆ
AMELA, Josipa Madžara 21, SANSKI
MOST, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik ALAGIĆ MEHMED, Žrtava fašizma
136, BIHAČ, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa družbo brez omejitev; družbenik ŠA-
HBEGOVIĆ AMELA, Josipa Madžara 21,
SANSKI MOST, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa družbo brez omejitev.

Sr-47726
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12485 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/25054/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: KAJEVIĆ & RAKI - TRANS proiz-
vodnja, špedicija in trgovina d.n.o. Ljub-
ljana

Skrajšana firma: KAJEVIĆ & RAKI -
TRANS d.n.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Slovenska 55, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KAJEVIĆ RAFET (komerci-

alist), Kučice 57, HADŽIĆI, vložek: 1.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001; PRIVATNO PODUZEČE ZA PROIZ-
VODNJU SPOLNJU I unutrašnju trgovinu
RAKI TRANS p.o. Sarajevo Ul. Slobodana
Principa Selje objekat H1 BIH, vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KAJEVIĆ RAFET, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa družbo neomejeno.

Sr-47727
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12486 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/25101/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5825431
Firma: TURNC Trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana, Tržaška 55 a
Skrajšana firma: TURNC, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška 55 a, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BORŠTNAR ANDREJ, Tr-

žaška 55a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BORŠTNAR ANDREJ, Tržaška 55a,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47728
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12487 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/25238/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: BERGANT & CO. špedicija
d.n.o. Ljubljana, Kosančeva 8

Skrajšana firma: BERGANT & Co. d.n.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kosančeva 8, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: BERGANT JERNEJ, Ko-
sančeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
24. 8. 2001; BERGANT ZDRAVKO, Živi-
nozdravska 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
24. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BERGANT JERNEJ, Kosančeva 8,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 24. 8. 2001,
zastopa kot direktor neomejeno; zastopnik
BERGANT ZDRAVKO, Živinozdravska 3,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 24. 8. 2001,
zastopa neomejeno.

Sr-47729
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12488 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/28527/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5493358
Firma: BLAGO COMMERCE TIGRI tr-

govina, inženiring in posredovanja,
d.o.o.

Skrajšana firma: BLAGO COMMERCE
TIGRI, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Grčarice 36 a, Dolenja vas,
1331 DOLENJA VAS

Osnovni kapital: 1.661.335,00 SIT
Ustanovitelji: IVIČ IVAN, Grčarice 36 a,

1330 DOLENJA VAS, vložek: 1.661.335
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor IVIČ IVAN, Grčarice 36 a, 1330 DO-
LENJA VAS, razrešitev: 26. 6. 2001.

Sr-47730
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12504 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/09410/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5437172
Firma: BREG, Z&M trženje in storitve,

k.d., Ljubljana,
Skrajšana firma: BREG, Z&M, k.d., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Šišenska 53, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: BREG MARJAN, Šišenska

53, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 27. 6. 2001; BREG ZORICA,
Šišenska 53, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 27. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik BREG MARJAN, Polanškova 1,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 27. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47731
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12505 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/09413/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5428980
Firma: PRO EX-IM zunanjetrgovinsko

podjetje d.o.o. Ljubljana, Vodovodna 39
Skrajšana firma: PRO EX-IM d.o.o. Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vodovodna 39, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.402.000,00 SIT
Ustanovitelji: PROSEN JOŽE, Beethov-

nova 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.402.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.
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Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PROSEN JOŽE, Beethovnova 6,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47732
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12506 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/09588/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5444888
Firma: RDDR podjetje za inženiring,

d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 130
Skrajšana firma: RDDR d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmartinska 130, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.852.685,00 SIT
Ustanovitelji: RADETA DRAGO, UL.

BRATOV UČAKAR 70, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 574.332,35 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 26. 6. 2001; RADETA DARJA, UL.
BRATOV UČAKAR 70, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 370.537 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; FILIPOVIĆ MILENKO, Ilirska
5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 907.815,65
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RADETA DRAGO, UL. BRATOV UČA-
KAR 70, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev; zasto-
pnik FILIPOVIĆ MILENKO, Ilirska 5, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-47733
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12507 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/09749/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5439035
Firma: SIPCO - TRGOVINA IN ZASTO-

PANJE LJUBLJANA, d.n.o. Ljubljana, Ce-
lovška 136

Skrajšana firma: SIPCO, d.n.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška l36, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: AHAČIČ-ŽURA BERNAR-

DA, CELOVŠKA 135, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; ŽURA DRAGO, Celovška 136,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik AHAČIČ ŽURA BERNARDA, Celov-
ška 136, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, namestnica direktorja zasto-
pa brez omejitev; direktor ŽURA DRAGO,
Celovška 136, 1000 LJUBLJANA, razreši-
tev: 26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47734
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12508 z dne 27. 8.

2001 pod št. vložka 1/09847/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5441773
Firma: MAK COMMERCE proizvodnja,

trgovina in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: MAK COMMERCE

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Sokolska 2, 1295 IVANČNA

GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUTIČ MILAN, Ljubljanska

4 c, 1000 GROSUPLJE, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 7. 2001; KU-
TIČ KATA, Ljubljanska 4 c, 1290 GROSU-
PLJE, vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 9. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KUTIČ MILAN, Ljubljanska 4 c, 1000
GROSUPLJE, razrešitev: 9. 7. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-47735
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12509 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/09859/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5444730
Firma: KOPAL podjetje za trgovino in

marketing d.o.o.
Skrajšana firma: KOPAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska 21, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.530.000,00 SIT
Ustanovitelji: MILIĆEVIĆ SRBOLJUB,

Pretnerjeva 1, 6230 POSTOJNA, vložek:
1.530.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MILIĆEVIĆ SRBOLJUB, Pretnerjeva
1, 6230 POSTOJNA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47736
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12510 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/09863/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5436419
Firma: ŠTEGER uvoz in distribucija

konditorskih izdelkov, d.o.o., Brnčičeva
11/9, Ljubljana-Črnuče

Skrajšana firma: ŠTEGER d.o.o., Brnči-
čeva 11/9, Ljubljana-Črnuče

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Brnčičeva 11/9, 1231 LJUB-
LJANA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 1.549.000,00 SIT
Ustanovitelji: GEROVAC NADJA, Vrhov-

čeva 6 b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
774.500 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; GEROVAC MARJAN, Pločanska 19,

1211 LJUBLJANA-ŠMARTNO, vložek:
774.500 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GEROVAC NADJA, Vrhovčeva 6 b,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev; zastopnik GEROVAC
MARJAN, Pločanska 19, 1211 LJUBLJA-
NA-ŠMARTNO, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev, kot namestnik direk-
torja.

Sr-47737
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12511 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/10099/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5527066
Firma: STELLA proizvodno, trgovsko

in posredniško podjetje Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: STELLA d.o.o. Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Clevelandska 43, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.552.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOSTANDINOVIĆ ŽIVO-

JIN, CLEVELANDSKA 43, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.552.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOSTANDINOVIĆ ŽIVOJIN, Cleve-
landska 43, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa neomejeno.

Sr-47738
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12512 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/10281/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5446805
Firma: TANGO zunanja in notranja tr-

govina, d.o.o. Ljubljana, Vodovodna 46
Skrajšana firma: TANGO d.o.o. Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vodovodna 46, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HARTER ZORAN, Vodovo-

dna 46, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HARTER TATJANA, VODOVODNA
46, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev; zastopnik
HARTER ZORAN, Vodovodna 46, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-47739
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12513 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/10845/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
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54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5463645
Firma: THETA raziskave, energetika,

meritve in inovacije d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: THETA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Boletova 35, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.650.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZGONIK MIRAN, Ziherlova

4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.650.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZGONIK MIRAN, Ziherlova 4, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-47740
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12514 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/10865/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5475856
Firma: FRIGOMIX Podjetje za trgovi-

no in posredovanje d.o.o.
Skrajšana firma: FRIGOMIX d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica padlih borcev 34, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.002.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČERNE MARJAN, Ulica pa-

dlih borcev 34, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.002.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ČERNE MARJAN, Ulica padlih bor-
cev 34, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47741
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12515 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/10893/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5460085
Firma: ABD TOP NOVAK & CO. servis

računalniške opreme, trgovina d.n.o.
Skrajšana firma: ABD TOP NOVAK &

Co. d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Papirniški trg 18, 1260 LJUB-

LJANA POLJE
Osnovni kapital: 2.100,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK ANTONIJA, Papir-

niški trg 18, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vlo-
žek: 1.050 SIT, odg. s svojim premož., iz-
stop: 26. 6. 2001; NOVAK BLAŽ BOŠ-
TJAN, Papirniški trg 18, 1260 LJUBLJANA-
POLJE, vložek: 1.050 SIT, odg. s svojim
premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik NOVAK ANTONIJA, Papirniški trg
18, 1260 LJUBLJANA-POLJE, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev, kot
v.d. direktor.

Sr-47742
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12516 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/10947/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5462428
Firma: VIBER d.o.o., podjetje za

posredništvo, trgovino in storitve, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: VIBER d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jakšičeva ulica 6, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.555.500,00 SIT
Ustanovitelji: BERCE INES, Cesta mar-

šala Tita 45, 4270 JESENICE, vložek:
1.555.500 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik BERCE VINKO, Jakšičeva 6, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev; direktor BERCE INES,
Cesta maršala Tita 45, 4270 JESENICE,
razrešitev: 26. 6. 2001, poslovodja zasto-
pa brez omejitev.

Sr-47743
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12517 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/11656/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5475643
Firma: VEMING Podjetje za strojni in

elektro inžinering ter zaključna dela v
gradbeništvu d.o.o. Ljubljana

Skrajšana firma: VeMing Ljubljana
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Preglov trg 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROMIČ MIHAJLO, Preglov

trg 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ROMIČ MIHAJLO, Preglov trg 10,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa in predstavlja družbo brez omejitev.

Sr-47744
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12518 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/11699/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5653070
Firma: P & J trgovina na debelo in

drobno, d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: P & J, d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Polje c. V/1, 1260 LJUBLJA-

NA POLJE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PUŠENJAK BORIS, Polje

c. V/1, 1260 LJUBLJANA POLJE, vložek:
1.200.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; PIVEC JELKA, Vaška pot 26, 1260
LJUBLJANA POLJE, vložek: 300.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PUŠENJAK BORIS, Polje c. V/1,
1000 LJUBLJANA POLJE, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47745
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12519 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/11744/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5477034
Firma: MILAN trgovsko podjetje, ex-

port-import, d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: MILAN, Export-import,

d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Matjaževa 7, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KNEŽEVIĆ MILAN, Rhein-

bahnstr. 33, MOENCHENGLADBACH, vlo-
žek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KNEŽEVIĆ MILAN, Rheinbahnstr.
33, MOENCHENGLADBACH, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47746
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/12520 z dne
27. 8. 2001 pod št. vložka 1/11791/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5492033
Firma: TAROK inženiring, d.o.o., Pre-

glov trg 13, Ljubljana
Skrajšana firma: TAROK, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Preglov trg 13, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKULJ DARJA, Leninov trg

17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.502.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠKULJ DARJA, Leninov trg 17, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-47747
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12521 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/11898/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5477344
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Firma: PLEROMA Poslovne storitve,
d.o.o. Ljubljana, Bratovševa ploščad 7

Skrajšana firma: PLEROMA, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bratovševa ploščad 7, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRETA BRATOVŠ, II. Pre-

komorska 36, 6102 KOPER, vložek:
1.502.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GRETA BRATOVŠ, II. Prekomorska
36, 6102 KOPER, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47748
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/12522 z dne
27. 8. 2001 pod št. vložka 1/11911/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5477514
Firma: KIMES Proizvodno, trgovsko in

gostinsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: KIMES d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šentvid pri Stični 103, 1296

ŠENTVID PRI STIČNI
Osnovni kapital: 1.648.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVAČIČ MILAN, Prvomaj-

ska 54, 8290 SEVNICA, vložek: 784.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001;
KELNERIČ VLASTA, Prvomajska ul. 54,
8290 SEVNICA, vložek: 864.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOVAČIČ MILAN, Šentvid pri Stični
103, 1296 ŠENTVID, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev; družbenik
KELNERIČ VLASTA, Prvomajska ul. 54,
8290 SEVNICA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47749
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/12523 z dne
27. 8. 2001 pod št. vložka 1/11958/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5824630
Firma: BELL LINE modni salon d.o.o.
Skrajšana firma: BELL LINE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Štefanova 12, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VEHOVAR METKA, Zbilje

50 a, 1215 MEDVODE, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VEHOVAR METKA, Zbilje 50 a, 1215
MEDVODE, razrešitev: 26. 6. 2001, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-47750
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12524 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/12036/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5477000
Firma: MAK-VEK trgovina, gostinstvo,

storitve, gradbeništvo, zastopanje,
d.o.o., Ljubljana, Industrijska cesta 2

Skrajšana firma: MAK-VEK d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Industrijska cesta 2, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.537.000,00 SIT
Ustanovitelji: BLATEŠIĆ VESELKA, Pet-

rovičeva 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.537.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BLATEŠIĆ VESELKA, Petrovičeva 9,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47751
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/12525 z dne
27. 8. 2001 pod št. vložka 1/12165/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5487790
Firma: E-MODA KOKOŠAR IN DRU-

ŽBENIKI vzorčni modeli, d.n.o. Ljublja-
na, Beblerjev trg 14

Skrajšana firma: E-MODA, d.n.o. Ljub-
ljana, Beblerjev trg 14

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Beblerjev trg 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 9.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOKOŠAR ERNA, Bebler-

jev trg 14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001; KOKOŠAR UROŠ, Beblerjev trg 14,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT, odg.
s svojim premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOKOŠAR ERNA, Beblerjev trg 14,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev; direktor KOKOŠAR
UROŠ, Beblerjev trg 14, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez
omejitev.

Sr-47752
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12526 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/12259/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5487358
Firma: BRELLES-M, BRELIH & CO. Po-

djetje za proizvodnjo, trgovino, eksport-
import in ostale storitvene dejavnosti,
d.n.o. Ljubljana

Skrajšana firma: BRELLES-M, Brelih &
Co, d.n.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Koblarjeva 34, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRELIH MIRO, Brodarjev

trg 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 6.000 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 26. 6. 2001;
DOMJANIČ SINTIJA, Brodarjev trg 4, 1000
LJUBLJANA, vložek: 2.000 SIT, odg. s svo-
jim premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BRELIH MIRO, Brodarjev trg 4, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-47753
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/12527 z dne
27. 8. 2001 pod št. vložka 1/12376/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5492505
Firma: JORG rent a car prevozi, zasto-

panje in trgovina d.o.o. Ljubljana, Tru-
barjeva 77

Skrajšana firma: JORG, d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trubarjeva 77, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: G?DERER TANJA, Trubar-

jeva 77, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor G?DERER TANJA, Trubarjeva 77,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47754
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/12528 z dne
27. 8. 2001 pod št. vložka 1/12465/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5504970
Firma: MOP proizvodno trgovinska de-

javnost d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MOP d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Linhartova 15, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 3.008.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUK MIRJAM, Klemenova

10, 1260 LJUBLJANA - POLJE, vložek:
1.473.920 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; POPOVIČ BRANKO, Dergomaška
28, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.534.080
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik POPOVIČ BRANKO, Dergomaška
28, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev; direktor VUK
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MIRJAM, Klemenova 10, 1260 LJUBLJA-
NA - POLJE, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-47755
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12529 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/12483/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5497299
Firma: HUDOVERNIK IN PARTNER,

H.A.N.I.C. Podjetje za trgovino, gostin-
stvo, promet z nepremičninami, d.n.o.
Ljubljana

Skrajšana firma: Hudovernik in partner
H.A.N.I.C. d.n.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Povšetova ulica 12, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: HUDOVERNIK CIRIL, Go-

renja vas - Reteče 78, 4220 ŠKOFJA LO-
KA, vložek: 4.000 SIT, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 26. 6. 2001; HUDOVERNIK
IGOR, Kersnikova ulica 11, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 4.000 SIT, odg. s svojim
premož., izstop: 26. 6. 2001; HUDOVER-
NIK ALEŠ, RETEČE 76, 4220 ŠKOFJA LO-
KA, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HUDOVERNIK CIRIL, Gorenja vas -
Reteče 78, 4220 ŠKOFJA LOKA, razreši-
tev: 26. 6. 2001, zastopa brez omejitev;
zastopnik HUDOVERNIK IGOR, Kersnikova
ulica 11, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47756
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12530 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/12551/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5517133
Firma: MILJAKOVIĆ IN PARNTER, IN-

FOSTAN Podjetje za poslovanje z ne-
premičninami, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: MILJAKOVIĆ in par-
tner, INFOSTAN d.n.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Zaloška cesta 99, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: VAHČIČ MATEJA, Ziherlo-
va ul. 008, 1111 LJUBLJANA, odg. s svo-
jim premož., izstop: 26. 6. 2001; MILJAK-
OVIĆ RADIŠA, Zaloška c. 218 c, 1260
LJUBLJANA, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik MILJAKOVIĆ RADIŠA, Novo Polje,
cesta I, št. 48, 1260 LJUBLJANA - POLJE,
razrešitev: 26. 6. 2001.

Sr-47757
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12531 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/12618/00 na pod-

lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5500010
Firma: SENČILA Storitveno in trgov-

sko podjetje, d.o.o. Ljubljana-Polje, Za-
dobrovška 33

Skrajšana firma: SENČILA, d.o.o., Ljub-
ljana-Polje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zadobrovška 33, 1260 LJUB-
LJANA-POLJE

Osnovni kapital: 1.501.000,00 SIT
Ustanovitelji: MERGOLE MITJA, Zado-

brovška 33, 1000 LJUBLJANA-POLJE, vlo-
žek: 1.501.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MERGOLE MITJA, Zadobrovska 33,
1000 LJUBLJANA-POLJE, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47758
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12532 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/12624/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5515785
Firma: SABAT Prevozno podjetje

d.o.o., Polakova 13, Ljubljana
Skrajšana firma: SABAT d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Polakova 13, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.551.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČIVIČ BRANIMIR, Polako-

va 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.541.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; BOČKAJ SLAVICA, Apihova 34,
1000 LJUBLJANA, vložek: 10.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BOČKAJ SLAVICA, Apihova 34,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47759
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12533 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/12641/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5555817
Firma: OKTAR podjetje za trgovino,

gostinstvo in čiščenje d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: OKTAR d.o.o. Moste
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vide Pregarčeve 22, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: CVEJIČ MIROLJUB, Vide

Pregarčeve 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.508.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor CVEJIČ MIROLJUB, Vide Pregarče-

ve 22, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47760
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12534 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/16549/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5607434
Firma: BIEME ITALY, podjetje za trgo-

vino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 152, Hala 8A

Skrajšana firma: BIEME ITALY, d.o.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmartinska 152, Hala 8 A,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 4.741.281,00 SIT
Ustanovitelji: MARN BRONKA, Bebler-

jev trg 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.741.281 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MARN BRONKA, Beblerjeva trg 10,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
marn bronka poslovodja-direktor je poobla-
ščena za zastopanje in predstavljanje dru-
žbe brez omejitev.

Sr-47761
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12535 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/13173/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5522161
Firma: MAESTO Poslovna dejavnost,

d.o.o., Plešičeva 47, Ljubljana
Skrajšana firma: MAESTO d.o.o. Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Plešičeva 47, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.520.000,00 SIT
Ustanovitelji: MOREL IRENA, Plešičeva

47, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.520.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MOREL IRENA, Plešičeva 47, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-47762
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12536 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/13185/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5517222
Firma: RAKAR & CO. trgovina, zastop-

stvo, marketing, d.n.o. Brodarjev trg 5,
Ljubljana

Skrajšana firma: RAKAR & CO. d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
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Sedež: Brodarjev trg 5, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: CERAR-METELKO NATA-

ŠA, Trg Rivoli 9, 4000 KRANJ, vložek:
4.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001; RAKAR MATEVŽ, Brodarjev
trg 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor CERAR-METELKO NATAŠA, Trg Ri-
voli 9, 4000 KRANJ, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev; zastopnik RA-
KAR MATEVŽ, Brodarjev trg 5, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa
brez omejitev.

Sr-47763
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12537 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/13309/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5522099
Firma: MEDDOM Podjetje za tran-

sport, trgovino in gostinstvo, d.o.o., Ljub-
ljana, Letališka 33

Skrajšana firma: MEDDOM, d.o.o., Med-
vode

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Letališka 33, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: RUPNIK JANEZ, Škofjelo-

ška 17, 1215 MEDVODE, vložek:
1.508.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RUPNIK JANEZ, Škofjeloška 17,
1215 MEDVODE, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47764
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12538 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/13620/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5525080
Firma: ERA NOVA KRAŠOVEC IN DRU-

GI Družba za storitve in trgovino, d.n.o.,
Ljubljana, Puglejeva 27

Skrajšana firma: ERA NOVA KRAŠO-
VEC in drugi d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Puglejeva 27, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRAŠOVEC ANA, Miklav-

čeva ulica 42, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001; KRAŠOVEC UROŠ, Jakčeva
ulica 39, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KRAŠOVEC ANA, Miklavčeva ulica
42, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev; prokurist

KRAŠOVEC UROŠ, Jakčeva ulica 39, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001.

Sr-47765
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12539 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/13645/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5526779
Firma: LINGUA & MUSICA Poučeva-

nje tujih jezikov, d.o.o., Ljubljana, Štiho-
va 14a

Skrajšana firma: LINGUA & MUSICA,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Štihova 14a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.502.700,00 SIT
Ustanovitelji: MALAČIČ PFLEIDERER

JANEZ, Štihova 14a, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.502.700 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MALAČIČ PFLEIDERER JANEZ, Šti-
hova 14a, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47766
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12540 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/14055/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5540062
Firma: COM trgovina, turizem, gostin-

stvo in inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: COM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rožna dolina, c. III. št. 10,

1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: JARNI RADOLJUB, Leni-

nov trg 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.508.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JARNI RADOLJUB, Leninov trg 14,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47767
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12541 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/14981/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5798612
Firma: MIHEC Trgovsko in gostinsko

podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MIHEC, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Hruševska 54, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT

Ustanovitelji: ŽULOVEC BRANKA, Hru-
ševska 54, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŽULOVEC BRANKA, Hruševska 54,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa neomejeno.

Sr-47768
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12542 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/14996/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5594294
Firma: INTERIMAGE - JANKOVIČ CO

zastopstvo, trgovina in servis d.n.o.,
Ljubljana, Šmartinska 15

Skrajšana firma: INTERIMAGE - Janko-
vič Co d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 15, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: JANKOVIČ SLOBODAN,

Golo brdo 31, 1215 MEDVODE, vložek:
4.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001; JANKOVIČ GORDANA, Po-
lanškova 26, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JANKOVIČ SLOBODAN, Golo brdo
31, 1215 MEDVODE, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47769
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12543 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/15187/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5573688
Firma: TRIAM proizvodnja in trgovina,

d.o.o. Ljubljana, Staretova 18a
Skrajšana firma: TRIAM, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Staretova 18a, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.677.000,00 SIT
Ustanovitelji: SCHUSTER DUŠAN, Lin-

hartova 68, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.677.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SCHUSTER DUŠAN, Linhartova 68,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev; prokurist SCHU-
STER PETER, MARTINOVA ULICA 73,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001;
prokurist ŠRAMEL MARJAN, STARETOVA
ULICA 18A, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001.

Sr-47770
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12544 z dne 27. 8.
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2001 pod št. vložka 1/15225/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5622492
Firma: COLOROPTICA d.o.o., fotograf-

sko podjetje
Skrajšana firma: COLOROPTICA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo Polje XII/7, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 6.250.843,10 SIT
Ustanovitelji: KALLINGER SIEGFRIED,

Dastalstrasse 10, SALZBURG, AVSTRIJA,
vložek: 6.250.843,10 SIT, ne odgovarja,
izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KALLINGER SIEGFRIED, Dastalstras-
se 10, SALZBURG, AVSTRIJA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev; proku-
rist MULEJ ALEŠ, Neubergerjeva 25, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001.

Sr-47771
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12545 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/15413/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5592917
Firma: SLOVENICOM COMPUTERS

d.o.o., podjetje za uvoz - izvoz in proiz-
vodnjo Ljubljana - Polje, Novo Polje, c.
I/34

Skrajšana firma: SLOVENICOM d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo Polje c. I/34, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.760.568,00 SIT
Ustanovitelji: RAJK JANEZ, Koseskega

3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.760.568
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik RAJK JANEZ, Koseskega 3, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-47772
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12546 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/15463/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5572983
Firma: INDART Trgovina, posredniš-

tvo in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: INDART, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: PUZIN GORAN, Oprešni-

kova 21, 4000 KRANJ, vložek: 1.508.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PUZIN GORAN, Oprešnikova 21,
4000 KRANJ, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-47773
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12547 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/15621/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5591066
Firma: KREBS trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KREBS d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zadobrovška 90, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.608.065,00 SIT
Ustanovitelji: RAK TOMAŽ, Vodnikova

179/a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
804.032,50 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; RAK IRENA, Zadobrovška 90,
1000 LJUBLJANA, vložek: 804.032,50
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RAK TOMAŽ, Vodnikova 179/a,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev; zastopnik RAK IRE-
NA, Zadobrovška 90, 1000 LJUBLJANA,
razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez ome-
jitev.

Sr-47774
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12548 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/15797/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5653835
Firma: EUROMET trgovsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: EUROMET, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmartinska cesta 125, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOŠNJAK DAVOR, Bezje

2, 4280 KRANJSKA GORA, vložek:
1.508.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BOŠNJAK DAVOR, Bezje 2, 4280
KRANJSKA GORA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47775
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12549 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/15861/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5575460
Firma: GRANADA d.o.o. Podjetje za

trgovino, turizem, transport, gostinstvo
in storitve, Ljubljana

Skrajšana firma: GRANADA d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Preglov trg 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: TEPIĆ SRETEN, Preglov trg

13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.508.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TEPIĆ SRETEN, Preglov trg 13,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47776
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12550 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/16125/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5603862
Firma: OCEPEK & CO podjetje za po-

slovne storitve, d.n.o. Komenda
Skrajšana firma: OCEPEK & CO, d.n.o.

Komenda
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Komendska dobrava 9, 1218

KOMENDA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: OCEPEK MIRA, Ul. Angel-

ce Ocepkove 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001; OCEPEK IVAN, Ul. Angelce
Ocepkove 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor OCEPEK MIRA, Ul. Angelce Ocep-
kove 5, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47777
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12551 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/16176/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5605539
Firma: TRGOVINA CVJETKOVIČ IN

PARTNER trgovsko in proizvodno podje-
tja, d.n.o.

Skrajšana firma: TRGOVINA CVJETKO-
VIČ IN PARTNER, d.n.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Dobrunjska cesta 36 E, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: CVIJETKOVIĆ GORAN, Do-

brunjska c. 36 E, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 4.000 SIT, odg. s svojim premož., iz-
stop: 26. 6. 2001; CVJETKOVIĆ ANDREJ-
KA, DOBRUNJSKA 36 E, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 4.000 SIT, odg. s svojim
premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor CVIJETKOVIĆ GORAN, Dobrunjska
c. 36 E, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47778
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12552 z dne 27. 8.
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2001 pod št. vložka 1/16401/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5631947
Firma: LINIJA PAPIRUS trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: LINIJA PAPIRUS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koprska 106/d, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 4.524.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIMONČIČ FRANC, Ple-

vančeva 43, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.508.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; ILAR DUŠAN, Einspielerjeva 5/a,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.508.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001; SIMIČ
BOGDAN, Veselova 15, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.508.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ILAR DUŠAN, Einspielerjeva 5/a,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev, razen pri pridobiva-
nju nepremičnin in odtujevanju in obreme-
njevanju nepremičnin družbe ter osnovnih
sredstev družbe nad vrednostjo 1o. ooo
dem (desettisoč), kjer mora pridobiti sogla-
sje skupščine oz. nadzornega sveta, če bo
formiran.

Sr-47779
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12553 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/16507/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5605059
Firma: F1 Špedicija in posredovanje

d.o.o.
Skrajšana firma: F1 d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Smrtnikova 4, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRUN ALEŠ, Cesta Cirila

Tavčarja 3, 4270 JESENICE, vložek:
150.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; BRUN ROK, Cesta Maršala Tita 41,
4270 JESENICE, vložek: 150.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 26. 6. 2001; BRUN VLA-
DIMIR, Cesta Maršala Tita 41, 4270 JESE-
NICE, vložek: 300.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 26. 6. 2001; KELBIČ DUŠAN, Ku-
naverjeva 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
300.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; MIKOLIČ FRANČIŠKA, Bilečanska
5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.100.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KELBIČ DUŠAN, Kunaverjeva 1,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47780
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12564 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/02211/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o

finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5288622
Firma: SOLLERS d.o.o., poljedelstvo,

kmet. storitve in trgovina, Ljubljana
Skrajšana firma: SOLLERS, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ul. Bratov Komel 3, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.876.920,00 SIT
Ustanovitelji: KLEMENČIČ LIPOVEC NA-

DA, Ul. Bratov Komel 3, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.876.920 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KLEMENČIČ LIPOVEC NADA, Ul.
Bratov Komel 3, 1000 LJUBLJANA, razre-
šitev: 26. 6. 2001, zastopa neomejeno.

Sr-47781
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12565 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/02240/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5288541
Firma: GRASSING inženiring d.o.o.

Ljubljana, Ziherlova 2
Skrajšana firma: GRASSING d.o.o.

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ziherlova 2, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.053.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠUDIĆ SLAVKO, Pot v

Smrečje 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.053.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠUDIĆ SLAVKO, Pot v Smrečje 5,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47782
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12566 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/02316/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5291305
Firma: REFING inženiring za računal-

ništvo, ekonomiko in finance, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: REFING, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pot za Razori 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 4.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZANOŠKAR SILVO, Pot na

Razori 10, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID, vlo-
žek: 2.700.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; ZANOŠKAR URBAN, Pot na
Razori 10, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID, vlo-
žek: 675.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; ZANOŠKAR MARJETA, Pot

na Razori 10, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID,
vložek: 450.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; ZANOŠKAR GORAZD, Pot na
Razori 10, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID, vlo-
žek: 675.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZANOŠKAR SILVO, Pot na Razori
10, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID, razreši-
tev: 26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47783
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12567 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/02345/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5292158
Firma: VENETALBA d.o.o., trgovina,

proizvodnja, storitve Parmova 53, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: VENETALBA d.o.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Parmova 53, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JURIČ BRANKO, Marolto-

va 15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 7. 2001; BAJ-
RAKTARI HALIT, Trebež 6, 8253 ARTIČE,
vložek: 500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
9. 7. 2001; ZAPUŠEK MATJAŽ, Nedeljska
vas 9, 4000 MLAKA PRI KRANJU, vložek:
500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JURIČ BRANKO, Maroltova 15,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 9. 7. 2001,
zastopa neomejeno; zastopnik BAJRAKTA-
RI HALIT, Trebež 6, 8253 ARTIČE, razreši-
tev: 9. 7. 2001, zastopa neomejeno kot na-
mestnik direktorja; zastopnik ZAPUŠEK MA-
TJAŽ, Nedeljska vas 9, 4000 MLAKA PRI
KRANJU, razrešitev: 9. 7. 2001, zastopa
neomejeno kot namestnik direktorja.

Sr-47784
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12568 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/02373/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5291445
Firma: SIMOTISK podjetje za proiz-

vodnjo, grafično in trgovinsko dejavnost,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: SIMOTISK, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koprska 106 d, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIMONČIČ FRANC, Ple-

vančeva 43, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SIMONČIČ FRANC, Plevančeva 43,
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1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa neomejeno; zastopnik GREGORC
ALEŠ, Dolenjska c. 161, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 26. 6. 2001, kot namestnik
direktorja zastopa podjetje omejeno v vre-
dnosti do 100.000 dem.

Sr-47785
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12569 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/02377/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5292034
Firma: MIPOS Podjetje za marketing

in inženiring poslovno organizacijskih si-
stemov in razvoj gospodarstva, d.o.o.
Reboljeva 16, Ljubljana

Skrajšana firma: MIPOS, d.o.o., Rebo-
ljeva 16, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Reboljeva 16, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BALŽALROSKY VOLODJA,

Gotska 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
801.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; MIĆKOVIĆ SLAVEN, Avčinova 12,
1000 LJUBLJANA, vložek: 384.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001; ČEMA-
ŽAR DARKA, Zbašnikova 14, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 75.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 26. 6. 2001; ŠIFRER DARKO, Tri-
glavska 51, 1000 LJUBLJANA, vložek:
240.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BALŽALROSKY VOLODJA, Gotska
6, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47786
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12570 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/02408/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5291933
Firma: SISTEMA marketing & design

Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: SISTEMA Ljubljana,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska 7, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KAFOL ZDRAVKO, Koro-

ška ul. 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KAFOL ZDRAVKO, DIPL. OEC, Ko-
roška ul. 18, 1000 LJUBLJANA, razreši-
tev: 26. 6. 2001, zastopa in predstavlja
neomejeno.

Sr-47787
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12571 z dne 28. 8.

2001 pod št. vložka 1/02420/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5293383
Firma: PRIVA podjetje za ekonomsko

svetovanje in trgovino, Ljubljana, Rožna
dolina c. XI/5B, d.o.o.

Skrajšana firma: PRIVA, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rožna dolina C. XI/5B, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 5.134.000,00 SIT
Ustanovitelji: TIHOLE ANDREJ, ROŽNA

DOLINA XI/5B, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.134.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TIHOLE ANDREJ, ROŽNA DOLINA
XI/5B, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47788
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12572 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/02581/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5328535
Firma: DAVEAN podjetje za razvoj,

d.o.o.
Skrajšana firma: DAVEN, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vojkova 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.526.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTEVANČEC DARKO, Iva-

na Regenta 5, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 763.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
9. 7. 2001; RUS S. VELKO, Vojkova 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 763.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 9. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠTEVANČEC DARKO, Ivana Regen-
ta 5, 9000 MURSKA SOBOTA, razrešitev:
9. 7. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47789
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12573 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/02609/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5297206
Firma: MAKLER trgovina d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovenska 28, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 3.298.782,00 SIT
Ustanovitelji: PISKERNIK LEOPOLD, Vo-

dnikova c. 1, 1290 GROSUPLJE, vložek:
3.298.782 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PISKERNIK LEOPOLD, Vodnikova c.

1, 1290 GROSUPLJE, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47790
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12574 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/02748/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5327563
Firma: TIVOLI COMMERCE d.o.o. po-

djetje za trgovino, marketing in zastop-
stva Ljubljana

Skrajšana firma: TIVOLI COMMERCE,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmartinska 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: KARLATEC OSKAR, Ciga-

letova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.502.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KARLATEC OSKAR, Cigaletova 5,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47791
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12575 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/03281/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5328608
Firma: MARINOVIČ & PARTNER Trgo-

vina, gostinstvo in zastopstvo, d.n.o., Čr-
nuče

Skrajšana firma: MARINOVIČ & PAR-
TNER d.n.o. Črnuče

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Gamelska cesta 1, 1231
LJUBLJANA-ČRNUČE

Osnovni kapital: 40.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARINOVIČ PETAR, Ga-

meljska c. 1, 1231 LJUBLJANA ČRNUČE,
vložek: 20.000 SIT, odg. s svojim premož.,
izstop: 26. 6. 2001; MARINOVIČ SLAVKA,
Gameljska c. 1, 1231 LJUBLJANA ČRNU-
ČE, vložek: 20.000 SIT, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik MARINOVIČ PETAR, Gameljska c.
1, 1231 LJUBLJANA ČRNUČE, razrešitev:
26. 6. 2001, petar marinovič zastopa brez
omejitev; družbenik MARINOVIČ SLAVKA,
Gameljska c. 1, 1231 LJUBLJANA ČRNU-
ČE, razrešitev: 26. 6. 2001, slavka marino-
vič zastopa brez omejitev.

Sr-47792
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12576 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/03497/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5427711
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Firma: VERDENIK EUROSPORT Šport,
raziskovanje, trgovina, k.d.

Skrajšana firma: VERDENIK EURO-
SPORT k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: V Murglah 59, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: VERDENIK ZDENKO, V

Murglah 59, 1000 LJUBLJANA, odg. s svo-
jim premož., izstop: 26. 6. 2001; VERDE-
NIK IRENA, V Murglah 59, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 2.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VERDENIK ZDENKO, V Murglah 59,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47793
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12577 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/03616/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5326931
Firma: AGROPOP družba za organizi-

ranje in izvedbo kulturno umetniških pri-
reditev, Ljubljana, d.o.o.

Skrajšana firma: AGROPOP, Ljubljana,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dunajska 156, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAVLICA SIMO, Šarhova

ulica 32, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.502.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 12. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PAVLICA SIMO, Šarhova ulica 32,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 12. 7. 2001,
zastopa neomejeno.

Sr-47794
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12578 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/03627/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5288312
Firma: MBS marketinški inženiring,

Ljubljana, d.o.o., Vodnikova 89
Skrajšana firma: MBS, Ljubljana d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vodnikova 89, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.562.000,00 SIT
Ustanovitelji: STREL BORIS, Podlubnik

162, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
1.561.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; VIDMAR BRANISLAV, Žarnikova 6,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor STREL BORIS, Podlubnik 162,
4220 ŠKOFJA LOKA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev; zastopnik
VIDMAR BRANISLAV, Žarnikova 6, 1000

LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-47795
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12579 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/03785/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5330793
Firma: BO-TR trgovsko podjetje in dru-

ge storitve, Ljubljana, Tomačevo 20,
d.o.o.

Skrajšana firma: BO-TR d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tomačevo 20, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.535.507,00 SIT
Ustanovitelji: HERODEŽ BOJAN, Trg

prekomorskih brigad 8, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.535.507 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HERODEŽ BOJAN, Trg prekomor-
skih brigad 8, 1000 LJUBLJANA, razreši-
tev: 26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47796
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12580 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/03962/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5373964
Firma: INTERDOM Trgovina in posre-

dništvo d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: INTERDOM, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stegne 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠVARA METKA, Cesta v

Podboršt 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik ŠVARA DUŠAN, Ulica bratov Uča-
kar 70, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, samostojni komercialist, za-
stopa brez omejitev; direktor ŠVARA MET-
KA, Cesta v Podboršt 18, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez
omejitev.

Sr-47797
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12581 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/03999/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5330882
Firma: PLUT - S, proizvodnja, servis,

trgovina in druge poslovne storitve
d.o.o. Ljubljana

Skrajšana firma: PLUT - S, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koprska 106/e, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLUT DUŠAN,, Vodovodna

15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PLUT DUŠAN, Vodovodna 15, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa in predstavlja družbo brez omejitev.

Sr-47798
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12582 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/04031/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5839670
Firma: ROVŠNIK IN DRUŽBENIK Pro-

izvodnja, trgovina, storitve d.n.o.
Skrajšana firma: ROVŠNIK IN DRUŽBE-

NIK d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Justinova 4, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROVŠNIK MATJAŽ, Justi-

nova ul. 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001; PERČIČ MARIJA, Medno 24,
1215 MEDVODE, vložek: 1.000 SIT, odg.
s svojim premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PERČIČ MARIJA, Medno 24, 1215
MEDVODE, razrešitev: 26. 6. 2001, zasto-
pa kot pomočnik direktorja brez omejitev;
direktor ROVŠNIK MATJAŽ, Justinova ul. 4,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47799
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12583 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/04033/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5325331
Firma: GALLUS INTERNATIONAL Pri-

reditvena agencija d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GALLUS INTERNATI-

ONAL, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Krakovski nasip 6, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PIVAČ HUSREF JEFF,

Svetčeva 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PIVAČ HUSREF JEFF, Svetčeva 1,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47800
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12584 z dne 28. 8.
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2001 pod št. vložka 1/04213/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5320437
Firma: WHITE SWAN Mednarodno tr-

govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana Ciga-
letova 3

Skrajšana firma: WHITE SWAN, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cigaletova 3, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.657.000,00 SIT
Ustanovitelji: PENIČ ANTON, Notranje

gorice 168, 1357 NOTRANJE GORICE,
vložek: 1.657.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PENIČ ANTON, Notranje gorice 168,
1357 NOTRANJE GORICE, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47801
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12585 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/04416/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5324785
Firma: LOGOS, KITAK&CO intelektu-

alne storitve k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: LOGOS, Kitak & Co,

k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Kolodvorska 9, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 3.000,00 SIT
Ustanovitelji: KITAK ANDREJ, Hladniko-

va 24, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001; KITAK SREČKO, Zavetiška 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KITAK ANDREJ, Hladnikova 24,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47802
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12586 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/04451/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5326320
Firma: RONIMEX IMPORT - EXPORT

Podjetje za proizvodnjo, trgovino, mar-
keting, storitve in zunanjo trgovino,
d.o.o. Ljubljana

Skrajšana firma: RONIMEX d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jadranska 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.820.454,00 SIT
Ustanovitelji: KOCBEK MARIJA MAGDA,

Tržaška 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:

910.227 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; ROJEC NIVES ELIZABETA, Merčni-
kova 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
910.227 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ROJEC NIVES ELIZABETA, Merčni-
kova 1, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev; zasto-
pnik KOCBEK MARIJA MAGDA, Tržaška
12, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47803
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12587 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/04609/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5323444
Firma: ILIRIATRANS špedicija, tran-

sport, posredovanje in zastopanje v
mednarodnem in domačem prometu,
d.o.o., Ljubljana, Parmova 41

Skrajšana firma: ILIRIATRANS, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Parmova 41, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIKOLIČ EDO, Ilirska 22,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 12. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MIKOLIČ EDO, Ilirska 22, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 12. 7. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-47804
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12588 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/04692/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5346282
Firma: TINA Trgovina z usnjenimi iz-

delki in tekstilom, d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: TINA d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Martina Krpana 79, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JANEŽIČ VERA, Martina Kr-

pana 79, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JANEŽIČ VERA, Martina Krpana 79,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47805
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12589 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/04925/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5322545
Firma: PERNE Podjetje za urejanje in-

terierjev, zunanjih površin, trgovino in
proizvodnjo, d.o.o., Linhartova 60, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: PERNE, d.o.o., Linhar-
tova 60, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Linhartova 60, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERNE IGOR, V Varde 3,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 9. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PERNE IGOR, V Varde 3, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 9. 7. 2001, zasto-
pa in predstavlja družbo brez vseh omejitev;
zastopnik PERNE NEVENKA, V Varde 3,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 9. 7. 2001,
namestnik direktorja zastopa in predstavlja
družbo brez vseh omejitev.

Sr-47806
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12590 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/05036/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5340357
Firma: ECOVIT ekobiološki center

d.o.o., Špruha 42, Trzin, industrijska co-
na Mengeš

Skrajšana firma: ECOVIT d.o.o., Trzin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Špruha 42, Trzin, 1234 MEN-

GEŠ
Osnovni kapital: 1.696.784,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTIMEC JURAJ, Domago-

jeva 6, ZAGREB, HRVAŠKA, vložek:
1.696.784 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist ŠTIMEC JURAJ, Domagojeva 6, ZA-
GREB, HRVAŠKA, razrešitev: 26. 6. 2001;
direktor KRNEC MIRO, Mala Hubajnica 2,
8293 STUDENEC, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47807
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12591 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/05052/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5340217
Firma: IND podjetje za proizvodnjo,

trgovino in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana,
Preradovičeva 2

Skrajšana firma: IND, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Preradovičeva 2, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.517.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠEMRL ANDREJ, Prerado-

vičeva 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
379.250 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; ŠEMRL MILAN, Veluščkova 1, 6102
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KOPER, vložek: 379.250 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 26. 6. 2001; ŠEMRL JANJA, Pre-
radovičeva 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
379.250 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; ŠEMRL BORUT, Veluščkova 1,
6102 KOPER, vložek: 379.250 SIT, ne od-
govarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠEMRL ANDREJ, Preradovičeva 2,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev; družbenik ŠEMRL
JANJA, Preradovičeva 2, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez
omejitev; družbenik ŠEMRL BORUT, Velu-
ščkova 1, 6102 KOPER, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev; družbenik
ŠEMRL MILAN, Veluščkova 1, 6102 KO-
PER, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez
omejitev.

Sr-47808
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/12592 z dne
28. 8. 2001 pod št. vložka 1/05228/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5334594
Firma: ZAHAR trgovsko, servisno in

proizvodno podjetje, k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: ZAHAR, k.d., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Parmova 41, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: RANGUS VINCENCIJ,

Šmartno 44, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001;
ZAHAR RUDI, Glavarjeva 56, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.500 SIT, odg. s svojim
premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZAHAR RUDI, Glavarjeva 56, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev; zastopnik RANGUS
VINCENCIJ, Šmartno 44, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez
omejitev.

Sr-47809
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/12593 z dne
28. 8. 2001 pod št. vložka 1/05268/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5338719
Firma: VEDA podjetje za ingeniring,

trgovino in proizvodnjo d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VEDA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Za gasilskim domom 9a,

1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 5.699.841,00 SIT
Ustanovitelji: STEPANČIČ ALOJZ, Za ga-

silskim domom 9a, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 5.699.841 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor STEPANČIČ ALOJZ, Za gasilskim do-
mom 9a, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47810
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12594 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/05477/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5340055
Firma: CHETEX ANSI - TRADE, d.o.o.,

podjetje za proizvodnjo, trgovino in za-
stopanje, Ljubljana, Cesta Ceneta Štu-
parja 3, Ljubljana

Skrajšana firma: CHETEX ANSI - TRA-
DE d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta Ceneta Štuparja 3,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: ANZI FRIDERIK, Seškova

22, 1215 MEDVODE, vložek: 1.502.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik ANZI FRIDERIK, Seškova 22, 1215
MEDVODE, razrešitev: 26. 6. 2001.

Sr-47811
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12595 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/05540/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5346967
Firma: FINAUTO d.o.o. prodaja avto-

mobilov
Skrajšana firma: FINAUTO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ižanska c. 303, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: BALAŽIČ MILAN, Berčiče-

va 12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 901.200
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001;
ŠKABAR MATJAŽ, Prešernova 30, 1230
DOMŽALE, vložek: 300.400 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 26. 6. 2001; GOLJA TOMI-
SLAV, Tolminska 16, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 300.400 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠKABAR MATJAŽ, Prešernova 30,
1230 DOMŽALE, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev; direktor ŠKOPAC
NASTJA, Šišenska 9, 1230 LJUBLJANA,
razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez
omejitev.

Sr-47812
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12596 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/05992/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5345782

Firma: SIGURA družba za poslovne
storitve, d.o.o., Topniška 35 f Ljubljana

Skrajšana firma: SIGURA, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Topniška 35 f, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽUGELJ DAMJAN, Ježa

71, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; ŽUGELJ IGOR, JEŽA 71, 1231
LJUBLJANA-ČRNUČE, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŽUGELJ DAMJAN, Ježa 71, 1231
LJUBLJANA-ČRNUČE, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev; direktor ŽU-
GELJ IGOR, JEŽA 71, 1231 LJUBLJANA-
ČRNUČE, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa
brez omejitev.

Sr-47813
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12597 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/06044/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5367565
Firma: SOVINC IN PARTNERJA, SOVA

d.n.o.
Skrajšana firma: PKS SOVA d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ziherlova 10, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100,00 SIT
Ustanovitelji: SOVINC MARKO, C.

VI/28, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vložek:
700 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001; KRANJC IVANA, Ziherlova 10,
1111 LJUBLJANA, vložek: 700 SIT, odg. s
svojim premož., izstop: 26. 6. 2001; PLA-
HUTNIK MARKO, Ziherlova ulica 10, 1111
LJUBLJANA, vložek: 700 SIT, odg. s svojim
premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SOVINC MARKO, C. VI/28, 1260
LJUBLJANA-POLJE, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev; zastopnik
KRANJC IVANA, Ziherlova 10, 1111 LJUB-
LJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa
brez omejitev; zastopnik PLAHUTNIK MAR-
KO, Ziherlova ulica 10, 1111 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez
omejitev.

Sr-47814
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/12598 z dne
28. 8. 2001 pod št. vložka 1/06133/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5351758
Firma: GROUP BENCAK & CO podje-

tje za trgovino, gostinstvo, storitve in
agencijskih posli, d.n.o.

Skrajšana firma: GROUP BENCAK & CO
d.n.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Komandanta Staneta 1, 1215
MEDVODE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BENCAK BOŠTJAN, Daj-

nkova 15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001; BENCAK ROZALIJA, Dajnkova 15,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT, odg.
s svojim premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BENCAK BOŠTJAN, Dajnkova 15,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev; družbenik BENCAK
ROZALIJA, Dajnkova 15, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa neo-
mejeno.

Sr-47815
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12599 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/06271/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5360706
Firma: IB COMPERA podjetje za raču-

nalniški inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: IB COMPERA d.o.o.,

Ljubljana, Dunajska 106
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska 106, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.660.430,00 SIT
Ustanovitelji: SUHADOLNIK JANEZ,

Opekarska 8, 1360 VRHNIKA, vložek:
1.544.220 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 7.
2001; INDUSTRIJSKI BIRO, P.O., Dunaj-
ska 106, 1000 LJUBLJANA, vložek:
116.210 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SUHADOLNIK JANEZ, Opekarska 8,
1360 VRHNIKA, razrešitev: 9. 7. 2001.

Sr-47816
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12600 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/06429/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5351723
Firma: FING marketing, finančni inže-

niring in zunanjetrgovinsko poslovanje
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: FING d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kamniška 25, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.361.000,00 SIT
Ustanovitelji: DRAME ERNEST, Glinško-

va ploščad 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.361.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 12. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DRAME ERNEST, Glinškova ploščad
14, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 12. 7.
2001, zastopa brez omejitev; direktor DRA-
ME VESNA, Glinškova ploščad 14, 1000

LJUBLJANA, razrešitev: 12. 7. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-47817
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12601 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/06787/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5360277
Firma: M.M.B.M. BUDIMIR & CO. Po-

djetje za trgovino na debelo in drobno,
d.n.o., Ljubljana, Dunajska 113

Skrajšana firma: M.M.B.M. Budimir &
Co. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska c. 113, 1210 LJUB-
LJANA-ŠENTVID

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BUDIMIR MILENKO, Pru-

šnikova 6, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID, vlo-
žek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož., iz-
stop: 12. 7. 2001; BUDIMIR BOŽIDARA,
Prušnikova 6, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID,
vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož.,
izstop: 12. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BUDIMIR MILENKO, Prušnikova 6,
1210 LJUBLJANA-ŠENTVID, razrešitev:
12. 7. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47818
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12602 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/06841/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5355311
Firma: AGIĆ & CO. podjetje za trgovi-

no, posredovanje in transport, k.d.
Skrajšana firma: AGIĆ & Co, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Preglov trg 1, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: AGIĆ MIRSAD, Štrosmaje-

rova 66, ZENICA, vložek: 1.000 SIT, odg. s
svojim premož., izstop: 26. 6. 2001; AGIĆ
ADELMO, Preglov trg 1, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor AGIĆ MIRSAD, Štrosmajerova 66,
ZENICA, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa
brez omejitev; prokurist AGIĆ ADELMO,
Preglov trg 1, 1000 LJUBLJANA, razreši-
tev: 26. 6. 2001.

Sr-47819
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12603 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/08325/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5406366
Firma: PLAN podjetje za gradbeniš-

tvo, komercialo in inženiring d.o.o. Potr-
čeva 10 Ljubljana

Skrajšana firma: PLAN, d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Potrčeva 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LENČE KASTELIC MOJCA,

Potrčeva 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LENČE KASTELIC MOJCA, Potrče-
va 10, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47820
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12604 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/08420/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5408458
Firma: SNOJ IN PARTNER trgovsko,

gostinsko in storitveno podjetje, d.n.o.
Ljubljana, Periška cesta 11 A

Skrajšana firma: SNOJ IN PARTNER,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Periška cesta 11 A, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SNOJ KLEMEN, Periška

cesta 11 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001; SNOJ MARIJA, Periška cesta
11 a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SNOJ KLEMEN, Periška c.11 a,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47821
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12605 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/08499/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5419824
Firma: MICKO - NOLDA & OSTALI

d.n.o., proizvodnja in storitve Ljubljana,
Bolgarska ul. 19

Skrajšana firma: MICKO - NOLDA &
OSTALI d.n.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Bolgarska ulica 19, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOLDA ANTONIJA, BOL-

GARSKA 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.800 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001; NOLDA IRENA, Bolgarska 19,
1000 LJUBLJANA, vložek: 200 SIT, odg. s
svojim premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor NOLDA ANTONIJA, Bolgarska 19,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa družbo brez oemjitev.
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Sr-47822
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12606 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/08588/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5808332
Firma: CILKA Trgovina na debelo in

drobno d.o.o.
Skrajšana firma: CILKA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica miru 11, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.582.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČRETNIK FRANC, Zg. Br-

nik 108, 4207 ZG. BRNIK, vložek:
1.582.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ČRETNIK FRANC, Zg. Brnik 108,
4207 ZG. BRNIK, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47823
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/12607 z dne
28. 8. 2001 pod št. vložka 1/08616/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5423279
Firma: EUROTRADING podjetje za tr-

govino, gostinstvo, turizem, uvoz in iz-
voz, svetovanje, posredovanje, zastopa-
nje, prevoze. d.o.o. Ljubljana, Trubarje-
va 61

Skrajšana firma: EUROTRADING d.o.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trubarjeva 61, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.719.140,00 SIT
Ustanovitelji: JAMNIŠEK IGOR, Kumrov-

ška 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.719.140 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JAMNIŠEK IGOR, Kumrovška 15,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47824
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12608 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/08622/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5418925
Firma: ALEGRO trgovsko podjetje

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ALEGRO d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Neubergerjeva 20, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT

Ustanovitelji: KOREZ ANDREJ, Neuber-
gerjeva 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOREZ ANDREJ, Neubergerjeva uli-
ca 30, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa podjetje brez omejitev.

Sr-47825
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12609 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/08647/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5465028
Firma: ŠULE družba za posredovanje

pri prometu nepremičnin, turizem in
transport d.o.o.

Skrajšana firma: ŠULE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kotnikova 5, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.661.000,00 SIT
Ustanovitelji: HASKOVIČ NUMAN, Litos-

trojska 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.661.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HASKOVIČ NUMAN, Litostrojska 10,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47826
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12610 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/08656/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5408695
Firma: ATLANTIDA trgovina, agenci-

ja, svetovanje, založba, d.o.o., Poljanska
22, Ljubljana

Skrajšana firma: ATLANTIDA, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Poljanska 22, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.993.454,00 SIT
Ustanovitelji: KOSI BOŠTJAN, OPEKAR-

SKA 12/B, 1000 LJUBLJANA, vložek:
996.727 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; KOSI MATJAŽ, VRHOVČEVA 8A,
1000 LJUBLJANA, vložek: 996.727 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOSI BOŠTJAN, OPEKARSKA 12/B,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev; zastopnik KOSI MA-
TJAŽ, VRHOVČEVA 8A, 1000 LJUBLJANA,
razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez ome-
jitev.

Sr-47827
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12611 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/08686/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.

54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5425662
Firma: KACIOLAS podjetje za storitve

v cestnem prometu, trgovino na debelo
in drobno, d.o.o.

Skrajšana firma: KACIOLAS d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ob žici 13, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.576.500,00 SIT
Ustanovitelji: ALEKSOV KOSTADIN, OB

ŽICI 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.200.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; ALEKSOV SNEŽANKA, Ob žici 13,
1000 LJUBLJANA, vložek: 376.500 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik ALEKSOV KOSTADIN, OB ŽICI 13,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47828
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12612 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/08935/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5426073
Firma: MIROX družba za zastopanje

in trgovanje, Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: MIROX, Ljubljana,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Igriška 14, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.376.864,00 SIT
Ustanovitelji: ROJEC MITJA, Igriška 14,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.376.864 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ROJEC MITJA, Igriška 14, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-47829
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12613 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/09384/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5434254
Firma: HAGRAD podjetje za gradbe-

ništvo, promet, trgovino in gostinstvo,
d.o.o., Ljubljana, Šifrerjeva 1

Skrajšana firma: HAGRAD d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šifrerjeva 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 3.615.000,00 SIT
Ustanovitelji: ISLAMOVIČ HASAM, ŠI-

FRERJEVA 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.615.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ISLAMOVIČ HASAM, ŠIFRERJEVA 1,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.
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Sr-47830
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12614 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/09464/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5435277
Firma: BANZAI podjetje za proizvod-

njo, trgovino in svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Mrzelova 19

Skrajšana firma: BANZAI, d.o.o., Ljub-
ljana, Mrzelova 19

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mrzelova 19, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HLEBANJA DENIS, MRZE-

LOVA 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HLEBANJA DENIS, MRZELOVA 19,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47831
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12615 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/09704/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5462746
Firma: KOLUMB PIRC IN ČLANI po-

slovni in komercialni inženiring, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: KOLUMB PIRC IN ČLA-
NI, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnji Rudnik, cesta II/4,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PIRC TATJANA, Spodnji

Rudnik, Cesta II/4, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož., iz-
stop: 9. 7. 2001; PIRC ŠPELA, Spodnji Ru-
dnik, cesta II/4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
9. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PIRC TATJANA, Spodnji Rudnik, ce-
sta II/4, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 9. 7.
2001, zastopa družbo brez omejitev; zasto-
pnik MOSTNAR VLADIMIR, Ulica narodne
zaščite 14, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
9. 7. 2001, zastopa družbo z enakimi poo-
blastili kot direktor; zastopnik PIRC ŠPELA,
Spodnji Rudnik, cesta II/4, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 9. 7. 2001, zastopa brez
omejitev, kot komercialna direktorica.

Sr-47832
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12616 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/09805/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5437164

Firma: MERCAT Mednarodno podje-
tje za proizvodnjo, notranjo in zunanjo
trgovino d.o.o., Dunajska 156, Ljubljana

Skrajšana firma: MERCAT d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dunajska 156, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.528.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEHLE PAUL, Wermbade

valle 52, AVSTRIJA, vložek: 1.528.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MEHLE TOMAŽ, Ob potoku 6, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, sa-
mostojno sklepanje poslov do vrednosti
1.000.000,00 sit. nad to vrednostjo samo
s hkratnim podpisom ustanovitelja mehle
paula.

Sr-47833
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12617 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/09870/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5439884
Firma: TRIGA Proizvodnja, zastopa-

nje, ekonomska propaganda, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 152

Skrajšana firma: TRIGA, d.o.o., Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SMRKOLJ ALOJZ, Zavrh

1a, 1222 TROJANE, vložek: 450.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001; SMRA-
JEC IGOR, Slovenska ulica 15, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 26. 6. 2001; CIMERMAN MARJAN,
Stražarjeva 33, 1000 LJUBLJANA, vložek:
300.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SMRKOLJ ALOJZ, Zavrh 1a, 1222
TROJANE, razrešitev: 26. 6. 2001, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Sr-47834
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12618 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/10246/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5446848
Firma: MNJAM-MNJAM DEMIR-ATELJ

podjetje za storitve na področju trgovi-
ne, d.n.o. Ljubljana, Resljeva 44

Skrajšana firma: MNJAM-MNJAM DE-
MIR-ATELJ d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Resljeva 44, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ATELJ MILOSAVKA, Bro-

darjev trg 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:

1.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001; TRIVUN DEMIR, erčnikova uli-
ca 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ATELJ MILOSAVKA, RESLJEVA 44,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47835
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12619 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/10371/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5447399
Firma: SNT STAREC & CO. storitve,

avtomobili, posredništvo, d.n.o. Ljub-
ljana

Skrajšana firma: SNT STAREC & Co,
d.n.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Prušnikova 15, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: STAREC MARJAN, Prušni-
kova 15, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim
premož., izstop: 26. 6. 2001; STAREC MA-
JA, Prušnikova ulica 15, 1000 LJUBLJA-
NA, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor STAREC MARJAN, PRUŠNIKOVA
15, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47836
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12620 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/10438/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5448859
Firma: LENARŠIČ IN DRUGI komuni-

kacijski in alarmno varnostni sistemi
d.n.o. Ljubljana

Skrajšana firma: LENARŠIČ in drugi
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Dolomitskega odreda
83/b, 1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: LENARŠIČ BENJAMIN, C.

Dolomitskega odreda 83/b, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim
premož., izstop: 26. 6. 2001; LENARŠIČ
MATEJA, C. Dolomitskega odreda 83/b,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT, odg.
s svojim premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LENARŠIČ BENJAMIN, C. Dolomit-
skega odreda 83/b, 1000 LJUBLJANA,
razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez
omejitev.

Sr-47837
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12621 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/10476/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
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finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5449995
Firma: TOMAS - MUŽIČ trgovina in go-

stinstvo, k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: TOMAS - MUŽIČ, k.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: MUŽIČ ČRTOMIR, Valva-

sorjeva 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001; MUŽIČ MIHA, Valvasorjeva 1, 1000
LJUBLJANA, vložek: 2.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik MUŽIČ ČRTOMIR, Valvasorjeva 1,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47838
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12622 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/10485/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5449022
Firma: VITEZ podjetje za trgovino, in-

ženiring in proizvodnjo d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VITEZ, d.o.o. Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Melikova 1, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.700.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETANČIČ GORAZD, ME-

LIKOVA 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.700.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PETANČIČ GORAZD, Melikova 1,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47839
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/12623 z dne
28. 8. 2001 pod št. vložka 1/10536/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5475783
Firma: ARTPROF Fotografske storitve

d.o.o. Ljubljana, Na Jami 12
Skrajšana firma: ARTPROF d.o.o. Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Na Jami 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.550.395,00 SIT
Ustanovitelji: PRIJATELJ IVO, NA JAMI

2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.550.395
SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PRIJATELJ IVO, NA JAMI 2, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 9. 7. 2001, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-47840
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12624 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/10560/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5474329
Firma: UFO-CEJAN & CO. projektira-

nje, proizvodnja in trgovina, d.n.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: UFO-Cejan & Co,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Peričeva 40, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: CEJAN SAMO, PERIČEVA

40, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 12. 7. 2001;
CEJAN TATJANA, Peričeva 40, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim
premož., izstop: 12. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor CEJAN SAMO, PERIČEVA 40, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 12. 7. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-47841
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12625 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/10563/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5447275
Firma: VITALNER TRADE družba za

proizvodnjo in trgovino, d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: VITALNER TRADE

d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. 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 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VARGA JOŽE, BRATOV BABNIK 18,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47842
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12626 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/10728/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5460255
Firma: PIRC MEGRA Podjetje za trgo-

vino in proizvodnjo d.o.o. Ljubljana, Dra-
ga Jakopiča 27

Skrajšana firma: PIRC MEGRA d.o.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Draga Jakopiča 27, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.531.000,00 SIT

Ustanovitelji: PIRC JANEZ ML, Draga Ja-
kopiča 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.531.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PIRC JANEZ ML, Draga Jakopiča 27,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47843
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12627 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/10815/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5462584
Firma: CARGO d.o.o., podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino, storitve, zunanjo tr-
govino in zastopanje tujih partnerjev
Ljubljana

Skrajšana firma: CARGO, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Valjavčeva 16, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.602.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUČIČ DRAGAN, Senčna

pot 9, 6320 PORTOROŽ, vložek: 128.160
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001; AR-
ČON PETER, Kebetova 26, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 64.080 SIT, ne odgovarja,
izstop: 26. 6. 2001; VRABEC BOJAN, Sta-
retova 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.409.760 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VUČIČ DRAGAN, Senčna pot 9, 6320
PORTOROŽ, razrešitev: 26. 6. 2001, zasto-
pa brez omejitev; direktor ARČON PETER,
Kebetova 26, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-47844
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12628 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/11115/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5462894
Firma: EMPIREIA finančni in arhetek-

turni inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: EMPIREIA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bratovševa ploščad 32, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.595.550,00 SIT
Ustanovitelji: PETRIČ MOJCA, Bratovševa

pl. 32, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.595.550
SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PETRIČ MOJCA, Bratovševa pl. 32,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 9. 7. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-47845
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12629 z dne 28. 8.
2001 pod št. vložka 1/11140/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
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finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5474060
Firma: MIMEJAGA trgovina d.o.o.,

Ljubljana
Skrajšana firma: MIMEJAGA, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica bratov Učakar 82, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.670.000,00 SIT
Ustanovitelji: PODGORŠEK MIRKO, Uli-

ca Bratov Učakar 82, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 835.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; PODGORŠEK MARJETKA,
Ulica Bratov Učakar 82, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 835.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist PODGORŠEK MARJETKA, Ulica Bra-
tov Učakar 82, 1000 LJUBLJANA, razreši-
tev: 26. 6. 2001; direktor PODGORŠEK
MIRKO, Ulica Bratov Učakar 82, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-48801
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12747 z dne 18. 9.
2001 pod št. vložka 1/08078/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5402875
Firma: GOLOB BO podjetje za proiz-

vodnjo umetnega cvetja, dekoracijo pro-
storov in inženiring d.o.o. Ljubljana

Skrajšana firma: GOLOB BO d.o.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vodnikova 282, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 3.704.230,80 SIT
Ustanovitelji: GOLOB BOŽENA, Vodni-

kova 282, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.704.230,80 SIT, ne odgovarja, izstop:
24. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GOLOB BOŽENA, Vodnikova 282,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 24. 8. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48802
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12857 z dne 20. 9.
2001 pod št. vložka 1/06172/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5366810
Firma: FOOD SISTEM svetovanje, pro-

daja, razvoj in proizvodnja živilskih, kon-
ditorskih in slaščičarskih artiklov d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: FOOD SISTEM d.o.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Brodarjev trg 3, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KONČAN BRANKA, Bro-

darjev trg 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 8.
2001; FRANZELLIN RENATO, Rue Honore
Labande 2, LES LIGURES MONACO, vlo-
žek: 750.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
9. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik KONČAN BRANKA, Trg oktoberske
revolucije 1, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
9. 8. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48804
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14496 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/28362/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5971535
Firma: HUREMOVIĆ & CO. družba za

trgovino in storitve d.n.o.
Skrajšana firma: HUREMOVIĆ & CO.

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta v Gorice 15 D, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: HUREMOVIĆ ESAD, Pa-

ljuh, Ivangrad, IVANGRAD, ČRNA GORA,
vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož.,
izstop: 26. 6. 2001; HUREMOVIĆ SENAD,
Cesta v Gorice 15 D, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož.,
izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HUREMOVIĆ ESAD, Paljuh, Ivan-
grad, IVANGRAD, ČRNA GORA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev; proku-
rist HUREMOVIĆ SENAD, Cesta v Gorice
15 D, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001.

Sr-48805
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14497 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/28364/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5950821
Firma: FORNAKS INVESTMENT uvoz

in izvoz, d.o.o. Ljubljana, Krivec 82
Skrajšana firma: FORNAKS INVES-

TMENT, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Krivec 82, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROUZAVINE IGOR, Ulica

Kerčenskeja 1A/338, MOSKVA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ROUZAVINE IGOR, Ulica Kerčenske-
ja 1A/338, MOSKVA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev; prokurist
KRAVOS PETER, Drulovka 16 B, 4000
KRANJ, razrešitev: 26. 6. 2001.

Sr-48806
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14498 z dne 17. 9.
2001 pod št. vložka 1/28381/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5971195
Firma: POINT - SMAJLOVIĆ & CO.

d.n.o., Caffe bar
Skrajšana firma: POINT - SMAJLOVIĆ

& CO. d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Železna cesta 12, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SMAJLOVIĆ EMIR, Tržaška

cesta 24, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001; SMAILOVIĆ KATKA, Tržaška cesta
24, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SMAJLOVIĆ EMIR, Tržaška cesta 24,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48807
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14499 z dne 17. 9.
2001 pod št. vložka 1/28395/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5971187
Firma: ZEJA - MARINKO & CO. trgovi-

na, storitve, k.d.
Skrajšana firma: ZEJA - MARINKO &

CO. k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Dobrova 38, 1356 DOBROVA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARINKO JANEZ, Dobro-

va 38, 1356 DOBROVA, vložek: 1.000 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 2. 7. 2001;
MARINKO ŠTEFAN, Dobrova 38, 1356 DO-
BROVA, vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim
premož., izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MARINKO JANEZ, Dobrova 38,
1356 DOBROVA, razrešitev: 2. 7. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48808
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14500 z dne 17. 9.
2001 pod št. vložka 1/28422/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5971268
Firma: ALISA FERHATOVIĆ IN DRUGI

uvoz - izvoz, d.n.o.
Skrajšana firma: ALISA FERHATOVIĆ

IN DRUGI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Gunceljska c. 1, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: FERHATOVIĆ JUSO, F.

VIŠNJIĆA 122, BIJELJINA, odg. s svojim
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premož., izstop: 26. 6. 2001; FER-
HATOVIĆ RAMIZA, F. VIŠNJIĆA 122, BIJE-
LJINA, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001; FERHATOVIĆ MUHAREM, F. VIŠN-
JIĆA 122, BIJELJINA, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik FERHATOVIĆ JUSO, F. VIŠNJIĆA
122, BIJELJINA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev; prokurist BEGA-
NOVIĆ MEHMEDALIJA, Gunceljska cesta
1, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001.

Sr-48809
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14501 z dne 17. 9.
2001 pod št. vložka 1/28457/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5971098
Firma: PINKE - BABIĆ & COMPANY Tr-

govsko podjetje, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PINKE - BABIĆ & COM-

PANY, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Reboljeva 9, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Ustanovitelji: BABIĆ SINIŠA, Ganibegov-

ića 2b, ZENICA, vložek: 10.000 SIT, odg. s
svojim premož., izstop: 26. 6. 2001; BA-
BIĆ NEMANJA, Ganibegovića 2b, ZENICA,
vložek: 10.000 SIT, odg. s svojim premož.,
izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist BABIĆ SINIŠA, Ganibegovića 2b, ZE-
NICA, razrešitev: 26. 6. 2001; prokurist
BABIĆ NEMANJA, Ganibegovića 2b, ZENI-
CA, razrešitev: 26. 6. 2001; direktor BO-
JOVIĆ DUŠICA, Reboljeva 9, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa
brez omejitev.

Sr-48810
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14502 z dne 17. 9.
2001 pod št. vložka 1/28596/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5953057
Firma: ELMA-INPO podjetje za proiz-

vodnjo, storitve in trgovino Ljubljana,
d.o.o.

Skrajšana firma: ELMA-INPO d.o.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta 24. junija 23, 1231
LJUBLJANA ČRNUČE

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: ELMA TOVARNA GOSPO-

DINJSKIH APARATOV LJUBLJANA P.O.,
Cesta 24. junija 23, 1231 LJUBLJANA ČR-
NUČE, vložek: 1.502.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik RAKAR BOJAN, Kregarjeva ul. 21,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
kot poslovodja zastopa brez omejitev, razen

pri nakupu osnovnih sredstev in najemanju
posojil nad 10.000 dem, za kar potrebuje
predhodno soglasje organa upravljanja usta-
novitelja.

Sr-48811
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14503 z dne 17. 9.
2001 pod št. vložka 1/28624/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5570069
Firma: STORIA zastopanje, inženiring,

poslovne storitve d.o.o.
Skrajšana firma: STORIA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: PC Piramida, Blatnica 1, 1236

TRZIN
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOSE SIMON, Vrhpolje pri

Kamniku 86, 1240 KAMNIK, vložek:
1.502.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor NOSE SIMON, Vrhpolje pri Kamniku
86, 1240 KAMNIK, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48812
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14504 z dne 17. 9.
2001 pod št. vložka 1/28673/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5967597
Firma: ZALOŽBA PRAVNIH PREDPI-

SOV d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Linhartova 9, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LJUJIĆ BORIVOJE, Meto-

da Mikuža 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.050.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 13. 7.
2001; LJUJIĆ ALEKSANDRA, Metoda Mi-
kuža 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
150.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 13. 7.
2001; LJUJIĆ NATAŠA, Metoda Mikuža 18,
1000 LJUBLJANA, vložek: 150.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 13. 7. 2001; LJUJIĆ
JELENA, Metoda Mikuža 18, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 150.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 13. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LJUJIĆ ALEKSANDRA, Metoda Mi-
kuža 18, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
13. 7. 2001, zastopa brez omejitev; proku-
rist LJUJIĆ BORIVOJE, Metoda Mikuža 18,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 13. 7. 2001.

Sr-48813
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14505 z dne 17. 9.
2001 pod št. vložka 1/28702/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5967244

Firma: TEDAR - BREČKO & CO trgovi-
na in storitve, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: TEDAR - BREČKO &
CO, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Petkova ulica 52, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: BREČKO BOŽIDAR, Pet-
kova ulica 52, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001; BREČKO TEREZIJA, Petkova
ulica 52, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BREČKO BOŽIDAR, Petkova ulica 52,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev; družbenik BREČKO
TEREZIJA, Petkova ulica 52, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez
omejitev kot pomočnik direktorja.

Sr-48814
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14506 z dne 17. 9.
2001 pod št. vložka 1/28749/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5967414
Firma: ŽLOF IN DRUŽABNICA k.d., po-

djetje za ekonomsko propagando, Ljub-
ljana, Čemažarjeva 4

Skrajšana firma: ŽLOF in družabnica,
k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Čemažarjeva 4, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: ŽLOF METOD, Čemažar-

jeva 4, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim
premož., izstop: 26. 6. 2001; ŽLOF NELI,
Čemažarjeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik ŽLOF METOD, Čemažarjeva 4,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48815
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14507 z dne 17. 9.
2001 pod št. vložka 1/28784/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5996414
Firma: VENDITOR PRO informacijski

inženiring in procesna avtomatika,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: VENDITOR PRO d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tugomerjeva 6, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BREZNIKAR PETER, Pot k

studencu 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; MERČUN ALEŠ, Zvezda 19, 1000
LJUBLJANA, vložek: 750.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 26. 6. 2001.
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Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BREZNIKAR PETER, Pot k studencu
8, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48816
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14508 z dne 17. 9.
2001 pod št. vložka 1/28946/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1123700
Firma: ADS 5 trgovina in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: ADS 5 d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska 21, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETKOVŠEK ALJOŠA, Ul.

6. maja 10, 1360 VRHNIKA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PETKOVŠEK ALJOŠA, Ul. 6. maja
10, 1360 VRHNIKA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48817
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14509 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/28977/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5528330
Firma: GRAF COMMERCE storitve in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: GRAF COMMERCE

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stegne 27, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SAFABAKSH RAFAT NE-

ZAM, Jusefabad, Mostofi 27 Nr 5/1, TE-
HERAN, vložek: 1.125.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 26. 6. 2001; RAKOVEC
BRANKO, Zg. Besnica 83, 4201 ZG. BE-
SNICA, vložek: 375.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RAKOVEC BRANKO, Zg. Besnica
83, 4201 ZG. BESNICA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev; preds. upra-
ve SOHRAB ALI ASHRAFO, Ulmenweg 5,
BONN, razrešitev: 26. 6. 2001.

Sr-48818
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14510 z dne 17. 9.
2001 pod št. vložka 1/28991/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1124854
Firma: RIKI- SMLATIĆ k.d., Gradbeno

podjetje, zaključna dela v gradbeništvu
Skrajšana firma: RIKI- SMLATIĆ k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba

Sedež: Kamniška 25, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: SMLATIĆ RIFET, Krakača
124, CAZIN, vložek: 1.000 SIT, odg. s svo-
jim premož., izstop: 26. 6. 2001; KUSTEC
ŠPELA, Mala Ligojna 34, 1360 VRHNIKA,
vložek: 1.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SMLATIĆ RIFET, Krakača 124, CA-
ZIN, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez
omejitev; prokurist KUSTEC ŠPELA, Mala
Ligojna 34, 1360 VRHNIKA, razrešitev:
26. 6. 2001.

Sr-48819
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14511 z dne 17. 9.
2001 pod št. vložka 1/29016/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1124633
Firma: DOKMANN proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DOKMANN d.o.o. Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zagrebška ulica 5, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOKMANN SLAVKO, Pa-

sančeva 46, ZAGREB, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DOKMANN SLAVKO, Pasančeva 46,
ZAGREB, razrešitev: 9. 7. 2001, zastopa
brez omejitev.

Sr-48820
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14512 z dne 17. 9.
2001 pod št. vložka 1/29258/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1194356
Firma: ARENA PLUS podjetje za trgo-

vino in posredovanje d.o.o.
Skrajšana firma: ARENA PLUS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tivolska 50, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAJC POLONA, Ulica 28.

maja 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BAJC POLONA, Ulica 28. maja 17,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48821
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14513 z dne 17. 9.
2001 pod št. vložka 1/29449/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1196049
Firma: EQUINOX HOLDINGS d.d., dru-

žba za upravljanje
Skrajšana firma: EQUINOX HOLDINGS,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Gradnikove brigade 11, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRINČIČ VOJKO, Parmo-

va ulica 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.620.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; PRINČIČ JONI, Parmova ulica 20,
1000 LJUBLJANA, vložek: 450.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001; PRIN-
ČIČ ŠPELA, Parmova ulica 20, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 220.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 26. 6. 2001; ŠOBA NATAŠA, Dra-
žgoška ulica 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
680.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; PRINČIČ HERTA, Parmova ulica 20,
1000 LJUBLJANA, vložek: 30.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
preds. uprave PRINČIČ VOJKO, Parmova
ulica 20, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, posamično zastopanje; član
uprave PRINČIČ JONI, Parmova ulica 20,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
posamično zastopanje; član uprave ŠOBA
NATAŠA, Dražgoška ulica 4, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, posamič-
no zastopanje.

Sr-48822
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14514 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/29477/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1123831
Firma: DAS PROFING proizvodnja, in-

ženiring, marketing, finance, sve- tova-
nje, trgovina, d.o.o.

Skrajšana firma: DAS PROFING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska 21/I, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERLIČ ZVONKO, Zagrad

61, 3000 CELJE, vložek: 780.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 26. 6. 2001; PERLIČ
BOŠTJAN, Zagrad 61, 3000 CELJE, vlo-
žek: 180.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; BELAC KLAVDIJA ZVONKA,
Zagrad 61, 3000 CELJE, vložek: 180.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001; BE-
LAC JOSIP, Zagrad 61, 3000 CELJE, vlo-
žek: 180.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; PERLIČ ROMANA, Zagrad
61, 3000 CELJE, vložek: 180.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PERLIČ ZVONKO, Zagrad 61, 3000
CELJE, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa
brez omejitev; prokurist PERLIČ BOŠ-
TJAN, Zagrad 61, 3000 CELJE, razreši-
tev: 26. 6. 2001; prokurist BELAC KLAV-
DIJA ZVONKA, Zagrad 61, 3000 CELJE,
razrešitev: 26. 6. 2001; prokurist BELAC
JOSIP, Zagrad 61, 3000 CELJE, razreši-
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tev: 26. 6. 2001; prokurist PERLIČ RO-
MANA, Zagrad 61, 3000 CELJE, razreši-
tev: 26. 6. 2001.

Sr-48823
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14515 z dne 17. 9.
2001 pod št. vložka 1/29762/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1215728
Firma: M & S ŠKRBEC IN ZUPANČIČ

podjetje za trgovino d.n.o.
Skrajšana firma: M & S ŠKRBEC IN ZU-

PANČIČ d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Bratovševa ploščad 29, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: ŠKRBEC MIRAN, Vidičeva

22 A, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 26. 6. 2001; ZUPANČIČ SA-
ŠA, Bratovševa ploščad 29, 1000 LJUB-
LJANA, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik ŠKRBEC MIRAN, Vidičeva 22 A,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev; družbenik ZUPAN-
ČIČ SAŠA, Bratovševa ploščad 29, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-48824
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14587 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/19259/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: H. NEUMANN INTERNATIO-
NAL, MANAGEMENT CONSUL- tants, Po-
djetje za management in svetovanja

Pravnoorg. oblika:
Sedež: Mesesnelova 17, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: H. NEUMANN BETEILI-

GUNGSGESELL, Rolingasse 19, AVSTRI-
JA, vložek: 100.000 SIT, ostalo, izstop:
24. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor STELE JANEZ, razrešitev: 24. 8.
2001.

Sr-48825
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14590 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/19616/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5652235
Firma: ALPROXHEKS splošno grad-

beno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Kopr-
ska 94

Skrajšana firma: ALPROXHEKS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koperska 94, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 4.332.000,00 SIT

Ustanovitelji: PROKSHI XHEMAIL, Krži-
šnikova ul. 6, 1215 MEDVODE, vložek:
4.332.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 24. 8.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PROKSHI XHEMAIL, Kržišnikova ul.
6, 1215 MEDVODE, razrešitev: 24. 8.
2001, zastopa brez omejitev; zastopnik
PROKSHI FEHMI, Kržišnikova ul. 6, 1215
MEDVODE, razrešitev: 24. 8. 2001, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-48826
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14594 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/19926/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5673607
Firma: KOBAM d.o.o. Ljubljana Podje-

tje za kozmetične storitve, trgovino in
export import Kolodvorska 9 Ljubljana

Skrajšana firma: KOBAM d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kolodvorska 9, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 120.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠAVNIK MOJCA, Kunaver-

jeva 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 76.200
SIT, ne odgovarja, izstop: 24. 8. 2001; TR-
ČEK MIHA, Pod vrbami 57, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 43.800 SIT, ne odgovarja,
izstop: 24. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KLAUS BARBARA, Cerkova 7, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 24. 8. 2001, kot
poslovodja družbe ima vsa pooblastila za
zastopanje družbe.

Sr-48827
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14664 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/26478/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5899044
Firma: A & B ZUPANČIČ d.n.o., posre-

dovanja, zastopstva, inženiring
Skrajšana firma: A & B ZUPANČIČ,

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ig 344, 1292 IG
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPANČIČ BOGDAN, Ig

344, 1292 IG, vložek: 1.000 SIT, odg. s
svojim premož., izstop: 26. 6. 2001; ZU-
PANČIČ ANGELA, Ig 344, 1292 IG, vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZUPANČIČ BOGDAN, Ig 344, 1292
IG, razrešitev: 26. 6. 2001, družbo zastopa
neomejeno razen pri poslih, ki se nanašajo
na pridobitev, odtujitev ali obremenitev ne-
premičnin, gradnjo ali rekonstrukcijo stavb,
kapitalsko udeležbo v drugih družbah, koo-
peracijski in drugi trajni posli za dobo, ki je
daljša od enega leta, ustanovitev ali ukinitev

filial ali obratov, najem kreditov ali dajanje
poroštev, če znesek preseže tolarsko proti-
vrednost 5000 dem, sprejem ali odpust za-
poslenih, imenovanje tretje osebe za direk-
torja in dodelitev ali odvzem prokure. v tem
primeru je potrebno soglasje vseh družbe-
nikov; direktor ZUPANČIČ ANGELA, Ig 344,
1292 IG, razrešitev: 26. 6. 2001, družbo
zastopa neomejeno razen pri poslih, ki se
nanašajo na pridobitev, odtujitev ali obre-
menitev nepremičnin, gradnjo ali rekon-
strukcijo stavb, kapitalsko udeležbo v dru-
gih družbah, kooperacijski in drugi trajni po-
sli za dobo, ki je daljša od enega leta, usta-
novitev ali ukinitev filial ali obratov, najem
kreditov ali dajanje poroštev, če znesek pre-
seže tolarsko protivrednost 5000 dem,
sprejem ali odpust zaposlenih, imenovanje
tretje osebe za direktorja in dodelitev ali
odvzem prokure. v tem primeru je potrebno
soglasje vseh družbenikov.

Sr-48828
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14665 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/26059/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5872081
Firma: DAJČ BAMBURAČ IN OSTALI

Storitve, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: DAJČ BAMBURAČ IN

OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Hrenova ulica 14, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: BAMBURAČ VANJA-PET-

ER, HRENOVA ULICA 14, 1000 LJUBLJA-
NA, odg. s svojim premož., izstop: 2. 7.
2001; DAJČ BAMBURAČ KLAVDIJA, HRE-
NOVA ULICA 14, 1000 LJUBLJANA, odg. s
svojim premož., izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BAMBURAČ VANJA-PETER, HRE-
NOVA ULICA 14, 1000 LJUBLJANA, razre-
šitev: 2. 7. 2001, zastopa brez omejitev;
zastopnik DAJČ BAMBURAČ KLAVDIJA,
HRENOVA ULICA 14, 1000 LJUBLJANA,
razrešitev: 2. 7. 2001, zastopa brez omeji-
tev, kot namestnik direktorja.

Sr-48829
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14666 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/05008/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5329833
Firma: TOP SPIN d.o.o., namiznoteni-

ška oprema Ljubljana
Skrajšana firma: TOP SPIN d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Anžurjeva 12b, 1260 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.516.000,00 SIT
Ustanovitelji: BUDAU MAJDA, Korpe 7,

1223 BLAGOVICA, vložek: 333.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001; BUDAU
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TULIJ, Korpe 7, 1223 BLAGOVICA, vložek:
1.183.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BUDAU MAJDA, Korpe 7, 1223 BLA-
GOVICA, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa
brez omejitev; direktor BUDAU TULIJ, Kor-
pe 7, 1223 BLAGOVICA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48830
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14667 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/26291/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5895502
Firma: WISH TRADE INTERNATIONAL

trgovina in storitve d.o.o., 61000 Ljub-
ljana, Gornji trg 4

Skrajšana firma: WISH TRADE INTER-
NATIONAL d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gornji trg 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAVKOVIČ ŽELJKO, Bru-

ne Bušiča 16, ZAGREB, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PAVKOVIČ ŽELJKO, Brune Bušiča
16, ZAGREB, razrešitev: 2. 7. 2001, za-
stopa brez omejitev; prokurist ŠOŠKIČ
BRANKO, Maroltova 10, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 2. 7. 2001.

Sr-48831
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14668 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/26303/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5898510
Firma: M.A.E. uvoz - izvoz d.o.o., 1000

Ljubljana
Skrajšana firma: M.A.E. d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Štihova 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JI ZHI HAI, Corso Garibaldi

Giuseppe 28, FORLI, KITAJSKA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JI ZHI HAI, Corso Garibaldi Giusep-
pe 28, FORLI, KITAJSKA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev; prokurist BO-
ŽIČ MOJCA, Dragočajna 6 B, 1216 SMLE-
DNIK, razrešitev: 2. 7. 2001; prokurist KRI-
ŽAJ LUKA, Celovška cesta 143, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001.

Sr-48832
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14669 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/26247/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.

54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5895898
Firma: ŽIBEK ALIJAGIĆ trgovina in

storitve d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ŽIBEK ALIJAGIĆ d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vrhovci c. XXXII/7, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.150.600,00 SIT
Ustanovitelji: ALIJAGIĆ ISMET, Vrhovci

c. XXXII/7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.150.600 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ALIJAGIČ ISMET, Vrhovci c. XXXII/5,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48833
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14670 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/28860/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1124137
Firma: ŽVAN ŽLEBIČ BLUESTAR iz-

voz-uvoz, storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ŽVAN ŽLEBIČ BLUE-

STAR d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Proletarska 004, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽVAN ANTON, Pšenična

polica 19, 4000 KRANJ, vložek: 5.000 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 2. 7. 2001;
ŽLEBIČ MIRJAM, Župančičeva 12, 4000
KRANJ, vložek: 5.000 SIT, odg. s svojim
premož., izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŽVAN ANTON, Pšenična polica 19,
4000 KRANJ, razrešitev: 2. 7. 2001, za-
stopa brez omejitev; zastopnik ŽLEBIČ MIR-
JAM, Župančičeva 12, 4000 KRANJ, razre-
šitev: 2. 7. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48834
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14671 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/28785/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5996783
Firma: HEALTHY STEP družba za sto-

ritve in trgovino d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: HEALTHY STEP d.o.o.

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kotnikova 5, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKERJANEC PRIMOŽ, Ce-

sta IV/8, 3320 VELENJE, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 8. 2001; JE-
LENIČ TOMAŽ, Vodnikova 16, 8340 ČR-
NOMELJ, vložek: 750.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JELENIČ TOMAŽ, Vodnikova 16,
8340 ČRNOMELJ, razrešitev: 16. 8. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48835
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14672 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/28715/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5996368
Firma: KALEZIĆ & CO. podjetje za in-

ženiring in trgovino, d.n.o.
Skrajšana firma: KALEZIĆ & CO. d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Vogelna 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: KALEZIĆ OGNJEN, 29. NO-

VEMBRA 59 A, BEOGRAD, vložek: 5.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001; GABRIELČIČ IVANA, VOGELNA 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000 SIT, odg.
s svojim premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KALEZIĆ OGNJEN, 29. NOVEMBRA
59 A, BEOGRAD, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev; prokurist GABRIEL-
ČIČ IVANA, VOGELNA 8, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 26. 6. 2001.

Sr-48836
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14673 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/28641/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5967520
Firma: HUADALI gostinstvo in trgovi-

na d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: HUADALI d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Draga 15, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: XU SHUNWU, Ruian, SHE-

NJIANG, vložek: 750.000 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 2. 7. 2001; XU XIANSHENG, Ru-
ian, SHENJIANG, vložek: 450.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 2. 7. 2001; LIN QIANS-
HUN, Ruian, SHENJIANG, vložek: 450.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor XU SHUNWU, Ruian, SHENJIANG,
razrešitev: 2. 7. 2001, zastopa brez omeji-
tev; prokurist JERKIČ URŠULA, Carja Du-
šana ulica 18, 1000 LJUBLJANA, razreši-
tev: 2. 7. 2001.

Sr-48837
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14674 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/08927/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5700582
Firma: UPH AVTO trgovina, storitve in

proizvodnja d.o.o. Ljubljana
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Skrajšana firma: UPH AVTO d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Novo Polje C. XI/10 a, 1260
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.576.000,00 SIT
Ustanovitelji: PREŠERN-ŽNIDARŠIČ

LUDVIKA, NOVO POLJE C. XI/10 A, 1260
LJUBLJANA, vložek: 1.576.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PREŠERN FRIDERIK, NOVO POLJE
C. XI/10 A, 1260 LJUBLJANA, razrešitev:
2. 7. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48838
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14675 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/28502/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5966841
Firma: KOAL ALEŠKO & CO posredo-

vanje v prometu z nepremičninami in
druge storitve, d.n.o.

Skrajšana firma: KOAL ALEŠKO & CO,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Zoisova 30A, Vir, 1230 DOM-
ŽALE

Ustanovitelji: ALEŠKO IDA, Zoisova ul.
30/a, 1230 VIR, odg. s svojim premož.,
izstop: 26. 6. 2001; ALEŠKO ADRIANA,
Zoisova ul. 30/a, 1230 VIR, odg. s svojim
premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik ALEŠKO IDA, Zoisova ul. 30/a,
1230 VIR, razrešitev: 26. 6. 2001.

Sr-48839
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14676 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/28076/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5944716
Firma: ANGELOV INTERNATIONAL tr-

govina in zastopstvo k.d. Ljubljana
Skrajšana firma: ANGELOV internatio-

nal k.d. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: ANGELOV BRANKO, Nas.

Orizari, KOČANI, MAKEDONIJA, vložek:
9.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
2. 7. 2001; LUŠINA BOJAN, Na gulč 13,
1357 VNANJE GORICE, vložek: 1.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ANGELOV BRANKO, Nas. Orizari,
KOČANI, MAKEDONIJA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48840
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14677 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/28137/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o

finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5945216
Firma: ADA TRADE d.o.o. gradbeni in-

ženiring, trgovina, storitve
Skrajšana firma: ADA TRADE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trebinjska 5, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.502.505,00 SIT
Ustanovitelji: VUČIČ MARKO, TREBINJ-

SKA 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 752.505
SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 8. 2001; VU-
ČIČ MIODRAG, BORE STANKOVIČA 5,
VLASOTINCE, vložek: 750.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist VUČIČ MARKO, TREBINJSKA 5,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 16. 8. 2001;
direktor VUČIČ MIODRAG, BORE STAN-
KOVIČA 5, VLASOTINCE, razrešitev: 16. 8.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48841
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14678 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/27998/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5945313
Firma: BERTAM storitve, d.o.o., Ljub-

ljana, Ciril Metodov trg 3
Skrajšana firma: BERTAM, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ciril Metodov trg 3, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZOBEC BERTA, Preglov trg

12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZOBEC BERTA, Preglov trg 12,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001,
zastopa brez omejitev; zastopnik LOVRIČ
ZORAN, Klemenova 105, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 2. 7. 2001, zastopa brez
omejitev kot pomočnik direktorja.

Sr-48842
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14679 z dne
13. 9. 2001 pod št. vložka 1/23440/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5851033
Firma: LAMBDA K trgovina, storitve in

proizvodnja d.o.o. Ljubljana, Resljeva 32
Skrajšana firma: LAMBDA K d.o.o.,

Ljubljana, Resljeva 32
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Resljeva 32, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.756.634,00 SIT
Ustanovitelji: KRAMBERGER MIRAN,

Gimnazijska cesta 15, 1420 TRBOVLJE,

vložek: 1.756.634 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor OBERŽAN BORIS, Gimnazijska 15,
1420 TRBOVLJE, razrešitev: 2. 7. 2001,
zastopa brez omejitev; zastopnik KRAM-
BERGER MIRAN, Gimnazijska cesta 15,
1420 TRBOVLJE, razrešitev: 2. 7. 2001,
zastopa brez omejitev; zastopnik KRAM-
BERGER VILMA, Gimnazijska cesta 15,
1420 TRBOVLJE, razrešitev: 2. 7. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48843
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14680 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/27729/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5940184
Firma: GP - HELVETICA uvozno - iz-

vozno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Skrajšana firma: GP - HELVETICA,

d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Masarikova 17, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAVKOVIĆ GORAN, GOR-

JANSKA 26, ZAGREB, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BABIČ BRANKA, GREGORIČIČEVA
35, 2000 MARIBOR, razrešitev: 26. 6.
2001, direktor ne more brez soglasja usta-
novitelja sklepati poslov ali sprejemati odlo-
čitev, ki se nanašajo na: pridobivanje, odtu-
jitev ali obremenitev nepremičnin ali drugih
sredstev, če to ni opredeljeno v letnem pro-
gramu dela; izvajanje investicijskih del in
najemanje posojil in kreditov; sklepanje ko-
operacijskih pogodb; določanje splošnih
pogojev poslovanja; prenos kakršnihkoli
pravic; izplačevanje predujmov na račun
udeležbe pri dobičku; podeljevanje prokure
in neomejenih pooblastil; sprejemanje de-
lavcev v delovno razmerje; spreminjanje no-
tranje organizacije družbe.

Sr-48844
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14681 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/27833/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5940567
Firma: HUNG TA trženje, d.o.o.
Skrajšana firma: HUNG TA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Linhartova 13, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: NI JIANHAO, ZHEIJIANG,

vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
16. 8. 2001; NI JIANFENG, ZHEIJIANG,
vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist JERKIČ URŠULA, Carja Dušana ulica
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18, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 16. 8.
2001; direktor NI JIANHAO, ZHEIJIANG,
razrešitev: 16. 8. 2001, zastopa brez ome-
jitev; zastopnik NI JIANFENG, ZHEIJIANG,
razrešitev: 16. 8. 2001, zastopa brez ome-
jitev; prokurist MATIJAŠEVIĆ VJEKOSLAV,
Prešernova 1, 4240 RADOVLJICA, razreši-
tev: 16. 8. 2001.

Sr-48845
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14682 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/27515/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5909295
Firma: PROVITALIS d.o.o., trgovina in

zastopstva, Ferberjeva 37, 1117 Ljub-
ljana

Skrajšana firma: PROVITALIS, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ferberjeva 37, 1117 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JERETIN ANTHONY, Fer-

berjeva 37, 1117 LJUBLJANA, vložek:
500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 8.
2001; JERETIN BITEZNIK EVA, Cesta dveh
potokov 7, 1356 DOBROVA, vložek:
500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 8.
2001; JERETIN ALENKA, Ferberjeva 37,
1117 LJUBLJANA, vložek: 500.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JERETIN BITEZNIK EVA, Cesta dveh
potokov 7, 1356 DOBROVA, razrešitev:
16. 8. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48846
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14683 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/27777/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5940311
Firma: LAPERLA STYLE trgovina in

storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LaPERLA STYLE,

d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vodnikova 8, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VRHOVNIK SONJA, Vodni-

kova 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VRHOVNIK SONJA, Vodnikova 8,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48847
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14684 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/27654/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.

54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5935512
Firma: PROTEUS 1 turizem, svetova-

nje in organiziranje potovanj, d.o.o.
Skrajšana firma: PROTEUS 1, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Komenskega ul. 24, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 7.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAGER LEOPOLD, Streli-

ška ul. 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001; SMRKE FRANCI, Moravče pri Ga-
brovki 64, 1274 GABROVKA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001; KOVAČIČ LIDIJA, Na jami 6, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.500.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 2. 7. 2001; KODERMAC
PETER, Kidričeva ul. 29 C, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 1.500.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 2. 7. 2001; RADONIČ INA,
Nade Ovčakove ulica 44, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JAGER LEOPOLD, Streliška ul. 3,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001,
pri sklepanju pravnih poslov nad
1.000.000,00 potrebuje soglasje skupšči-
ne; zastopnik SMRKE FRANCI, Moravče pri
Gabrovki 64, 1274 GABROVKA, razrešitev:
2. 7. 2001, pri sklepanju pravnih poslov nad
1.000.000,00 (en miljon) potrebuje sogla-
sje skupščine; zastopnik KOVAČIČ LIDIJA,
Na jami 6, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
2. 7. 2001, pomočnica direktorja. pri skle-
panju pravnih poslov nad 1.000.000,00 po-
trebuje soglasje skupščine; zastopnik RA-
DONIČ INA, Nade Ovčakove ulica 44, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001, pri skle-
panju pravnih poslov nad 1.000.000,00 (en
miljon) potrebuje soglasje skupščine; zasto-
pnik KODERMAC PETER, Kidričeva ul. 29
C, 5000 NOVA GORICA, razrešitev: 2. 7.
2001, pri sklepanju pravnih poslov nad
1.000.000,00 (en miljon) potrebuje sogla-
sje skupščine.

Sr-48848
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14685 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/27657/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5926530
Firma: KOSI & CO. proizvodnja, trže-

nje, storitve, k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: KOSI & Co, k.d., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Poljanska 3, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOSI ANDREJ, Celovška

264, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 2. 7. 2001;
NAJDENOVSKI ALEN, Runkova 2, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOSI ANDREJ, Celovška 264, 1000

LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-48849
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14686 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/27594/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5935334
Firma: KRCUNOVIĆ & CO d.n.o., po-

djetje za trgovino, gostinstvo in turizem
Skrajšana firma: KRCUNOVIĆ & CO,

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Kotnikova 5, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: KRCUNOVIĆ ELIZABETA,

Tržaška 55, 1000 LJUBLJANA, odg. s svo-
jim premož., izstop: 16. 8. 2001; ČUČEK
BRANKA, Crnojeviča 7, TITOGRAD, odg. s
svojim premož., izstop: 16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik KRCUNOVIĆ ELIZABETA, Tržaška
55, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 16. 8.
2001, zastopa brez omejitev; zastopnik ČU-
ČEK BRANKA, Crnojeviča 7, TITOGRAD,
razrešitev: 16. 8. 2001, zastopa brez ome-
jitev.

Sr-48850
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14687 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/30650/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1294288
Firma: ZVARA IN CO. Trgovina in sto-

ritve, d.n.o.
Skrajšana firma: ZVARA IN CO, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ulica 15. aprila 5, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: ZVARA PAVEL, Celovška

166, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 2. 7. 2001; LAKIĆ SPASO,
Srnice donje BB, GRADAČAC, odg. s svo-
jim premož., izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik ZVARA PAVEL, Celovška 166, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001; dru-
žbenik LAKIĆ SPASO, Srnice donje BB,
GRADAČAC, razrešitev: 2. 7. 2001.

Sr-48851
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14688 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/30562/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1244809
Firma: META-JANKOVIČ IN CO. stori-

tve, proizvodnja in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: META-JANKOVIČ IN

CO, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
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Sedež: Ižanska cesta 61, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: JANKOVIČ GORAN, Kuli-
na bana 69 B, ZENICA, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 26. 6. 2001; ĐUKIČ MIRJA-
NA, Pehare 124, ZENICA, odg. s svojim
premož., izstop: 26. 6. 2001; HODŽIČ EL-
VIR, V. KARADŽIČA 27, PRIJEDOR, odg. s
svojim premož., izstop: 26. 6. 2001; BE-
GIČ SAMIR, SKOKOVI, CAZIN, odg. s svo-
jim premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik JANKOVIČ GORAN, Kulina bana 69
B, ZENICA, razrešitev: 26. 6. 2001; dru-
žbenik ĐUKIČ MIRJANA, Pehare 124, ZE-
NICA, razrešitev: 26. 6. 2001; družbenik
BEGIČ SAMIR, SKOKOVI, CAZIN, razreši-
tev: 26. 6. 2001; družbenik HODŽIČ EL-
VIR, V. KARADŽIČA 27, PRIJEDOR, razre-
šitev: 26. 6. 2001.

Sr-48852
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14689 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/30430/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1272756
Firma: EXTRAVAGANJA d.o.o., proiz-

vodnja, trgovina in posredništvo
Skrajšana firma: EXTRAVAGANJA,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koperska 106 c, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SUŠNIK ANDREJ, Rožna

dolina XV/18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SUŠNIK ANDREJ, Rožna dolina
XV/18, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48853
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14690 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/21930/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5734819
Firma: INDERAL podjetje za medna-

rodno trgovino in storitve d.o.o. Goriška
53, Ljubljana

Skrajšana firma: INDERAL d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Goriška 53, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.698.000,00 SIT
Ustanovitelji: CUI ZUKE, Peking, KITAJ-

SKA, vložek: 1.018.800 SIT, ne odgovarja,
izstop: 2. 7. 2001; CUI XI LU, SHANXI, KI-
TAJSKA, vložek: 339.600 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 2. 7. 2001; WANG YI YING, Tia-
njin, KITAJSKA, vložek: 339.600 SIT, ne
odgovarja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZUKE CUI, Peking, KITAJSKA, razre-

šitev: 2. 7. 2001, zastopa brez omejitev;
prokurist MAJDIČ VITAN, Tavčarjeva 1,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001;
zastopnik CUI XI LU, Shanxi, KITAJSKA, raz-
rešitev: 2. 7. 2001, zastopa brez omejitev,
kot namestnik direktorja; zastopnik WANG
YI YING, Tiarjan, KITAJSKA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev, kot namestnik
direktorja.

Sr-48854
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14691 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/26807/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5899117
Firma: AKROPOLA GAŠPERŠIČ & CO

podjetje za trgovino in proizvodnjo
d.n.o., Cesta 13. julija 6, Dobrunje

Skrajšana firma: AKROPOLA GAŠPER-
ŠIČ & CO, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 13. julija 6, 1261 DO-
BRUNJE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: GAŠPERŠIČ ROBERT,

Ljubljanska cesta 90, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož., iz-
stop: 26. 6. 2001; MINIĆ MILORAD, Suha-
dolčeva 48, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GAŠPERŠIČ ROBERT, Ljubljanska
cesta 90, 1230 DOMŽALE, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev; dru-
žbenik MINIĆ MILORAD, Suhadolčeva 48,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev, kot namestnik direk-
torja.

Sr-48855
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14692 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/29923/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1216309
Firma: XENA fotokopiranje in druge

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: XENA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gradnikove brigade 8, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUMPERGER MAJDA,

Prešernova ul. 1, 3230 ŠENTJUR, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TONI PAVEL, Resljeva cesta 24,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001.

Sr-48856
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14693 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/29221/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o

finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1123564
Firma: YIN FENG TRADE d.o.o., po-

djetje za posredništvo in trgovino, Ljub-
ljana, Pražakova 12

Skrajšana firma: YIN FENG TRADE
d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pražakova 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: CHEN DALAI, Jia Fang

128, CHEN CHENG, CHENXI, KITAJSKA,
vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor CHEN DALAI, Jia Fang 128, CHEN
CHENG, CHENXI, KITAJSKA, razrešitev:
2. 7. 2001, zastopa brez omejitev; proku-
rist ZHEN LIN, Vošnjakova 9, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 2. 7. 2001.

Sr-48857
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14694 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/29460/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1194143
Firma: AROSA CATERING gostinstvo,

trgovina, turizem, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AROSA CATERING

d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Katreževa pot 31, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 5.504.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZMAZEK IGOR, KATREŽE-

VA POT 31, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.752.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 8.
2001; ZMAZEK MAJA, KATREŽEVA POT
31, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.752.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZMAZEK IGOR, KATREŽEVA POT 31,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 16. 8. 2001,
zastopa brez omejitev; zastopnik ZMAZEK
MAJA, KATREŽEVA POT 31, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 16. 8. 2001, zastopa brez
omejitev, kot namestnik direktorja.

Sr-48858
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14695 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/28411/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5568641
Firma: MIK-JAZ trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: MIK-JAZ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Štihova 18, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.508.889,00 SIT
Ustanovitelji: JAZBEC MARJAN, Dolenji

Boštanj 125, 8294 BOŠTANJ, vložek:
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1.508.889 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JAZBEC MARJAN, Dolenji Boštanj
125, 8294 BOŠTANJ, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48859
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14696 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/29067/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1124820
Firma: MURARIA Trgovsko podjetje

d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: MURARIA d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Miklošičeva 14, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LIN ZUPING, Brodarjev trg

15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.050.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001; XU
XIJUAN, Via Castaldi 32, ITALIJA, vložek:
450.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist LIN ZUPING, Brodarjev trg 15, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001.

Sr-48860
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14697 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/28985/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1124471
Firma: DADO POTIĆ IN PARTNER Tr-

govina, storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: DADO POTIĆ IN PAR-

TNER, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Njegoševa cesta 6, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: POTIĆ RADE, Njegoševa

cesta 6, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim
premož., izstop: 26. 6. 2001; POTIĆ GO-
RAN, Ižanska cesta 438 g, 1000 LJUBLJA-
NA, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor POTIĆ RADE, Njegoševa cesta 6,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev; zastopnik POTIĆ
GORAN, Ižanska cesta 438 g, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa
brez omejitev kot namestnik direktorja.

Sr-48861
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14698 z dne 13. 9.
2001 pod št. vložka 1/27286/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5908302

Firma: JELENA LIKHOVETS družba za
trgovino in storitve, k.d., Ljubljana

Skrajšana firma: JELENA LIKHOVETS,
k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Gotska 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: LIKHOVETS ELENA, Do-

netski okraj, UKRAJINA, vložek: 1.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 16. 8. 2001; KAJDIŽ
MIROSLAV, Triglavska 11, 4240 RADOV-
LJICA, vložek: 1.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LIKHOVETS ELENA, Donetski okraj,
UKRAJINA, razrešitev: 16. 8. 2001, zasto-
pa brez omejitev; prokurist KAJDIŽ MIRO-
SLAV, Triglavska 11, 4240 RADOVLJICA,
razrešitev: 16. 8. 2001.

Sr-48862
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14699 z dne
13. 9. 2001 pod št. vložka 1/28291/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5958962
Firma: BOB - FURDI & C0. trgovina in

storitve d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BOB - FURDI & CO,

d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ulica Marka Šlajmerja 37,

1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 5.000,00 SIT
Ustanovitelji: FURDI ZLATKO, Gasilska

5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.500 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 2. 7. 2001;
SLIJEPČEVIĆ DUŠAN, Kogojeva 1, 1000
LJUBLJANA, vložek: 2.500 SIT, odg. s svo-
jim premož., izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FURDI ZLATKO, Gasilska 5, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-48863
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14703 z dne
14. 9. 2001 pod št. vložka 1/09940/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5819865
Firma: NOVI FORTIS Trgovina na de-

belo in drobno d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: NOVI FORTIS, d.o.o.

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmartinska 22, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZOR JANEZ, Trnovska 2,

1000 LJUBLJANA, vložek: 751.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 7. 9. 2001; LEŠNIK-
ZOR STANISLAVA, Pipanova 45, 4208
ŠENČUR PRI KRANJU, vložek: 751.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZOR JANEZ, Trnovska 2, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 7. 9. 2001, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-48864
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14704 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/13341/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5521980
Firma:  BISS  trgovsko  podjetje,

d.o.o., Ljubljana, Šmartinska cesta 152,
HALA A/9

Skrajšana firma: BISS, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmartinska cesta 152 HALA
A/9, 1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: MATOH LUČKA, Moškriče-

va 40 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.508.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 9.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MATOH LUČKA, Moškričeva 40 a,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 7. 9. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48865
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14705 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/26237/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5895936
Firma: ENGINEERING FERING TRADE

inženiring v gradbeništvu in trgovina,
d.o.o. Ljubljana

Skrajšana firma: ENGINEERING FE-
RING TRADE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmartinska c. 130, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: STANKOVIĆ SLOBODAN,

Puhova 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.200.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 4. 9.
2001; BAJRAMOVIĆ MERSID, Kvedrova
28, 1000 LJUBLJANA, vložek: 300.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 4. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
gen. dir. STANKOVIĆ SLOBODAN, Puhova
13, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 4. 9.
2001, zastopa brez omejitev; direktor BA-
JRAMOVIĆ MERSID, Kvedrova 28, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 4. 9. 2001, za po-
sle v zvezi z nabavo, prodajo ali obremeni-
tvijo nepremičnin ter za nabavo osnovnih
sredstev ali najetje posojil, ki po vrednosti
presegajo 50% osnovnega kapitala družbe
potrebuje predhodno soglasje skupščine.

Sr-48866
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14706 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/18839/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
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finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5632617
Firma: LOTA proizvodnja, trgovina in

poslovne storitve, d.o.o., Gornji Rudnik
IV/13, Ljubljana

Skrajšana firma: LOTA d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gornji Rudnik IV/13, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MILOŠIČ BLANKA, Gornji

Rudnik IV/13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 9.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MILOŠIČ BLANKA, Gornji Rudnik
IV/13, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 7. 9.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48867
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14707 z dne 19. 9.
2001 pod št. vložka 1/22860/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5853842
Firma: MIBRA trgovina in storitve,

d.o.o., Škocijan 53, Turjak
Skrajšana firma: MIBRA, d.o.o., Turjak
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Škocijan 53, 1311 TURJAK
Osnovni kapital: 1.622.300,00 SIT
Ustanovitelji: MIHELČIČ VIDA, Škocjan

53, 1311 TURJAK, vložek: 811.150 SIT,
ne odgovarja, izstop: 4. 9. 2001; MIHEL-
ČIČ BRANE, Škocjan 53, 1311 TURJAK,
vložek: 811.150 SIT, ne odgovarja, izstop:
4. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MIHELČIČ VIDA, Škocjan 53, 1311
TURJAK, razrešitev: 4. 9. 2001, zastopa
brez omejitev; zastopnik MIHELČIČ BRA-
NE, Škocjan 53, 1311 TURJAK, razrešitev:
4. 9. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48868
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14708 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/11737/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5476445
Firma: MONTANA G.C.C. servis in go-

stinstvo d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MONTANA G.C.C.

d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Toplarniška 1/a, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.577.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČERNIČ IGOR, Na peči 2,

1000 LJUBLJANA, vložek: 788.500 SIT,
ne odgovarja, izstop: 7. 9. 2001; GORŠIČ
ALBERT, Goce Delčeve 31, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 788.500 SIT, ne odgovarja,
izstop: 7. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GORŠIČ ALBERT, Goce Delčeve 31,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 7. 9. 2001,
zastopa brez omejitev; zastopnik ČERNIČ
IGOR, Na peči 2, 1000 LJUBLJANA, razre-
šitev: 7. 9. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48869
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14709 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/23743/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5776295
Firma: PARTAL Storitve, trgovina

d.o.o., Ljubljana, Tržaška 2
Skrajšana firma: PARTAL, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: MITIČ ČASLAV, Vojkova

87, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.502.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MITIČ ČASLAV, Vojkova 87, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 7. 9. 2001, zasto-
pa in predstavlja družbo v notranjem in zu-
nanjetrgovinskem prometu neomejeno.

Sr-48870
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14710 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/14884/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5553512
Firma: VDT Zastopstva in trgovina,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VDT, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tominškova 22, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.511.553,00 SIT
Ustanovitelji: GRM MARKO, Tominško-

va 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.511.553 SIT, ne odgovarja, izstop: 4. 9.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GRM MARKO, Tominškova 22, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 4. 9. 2001, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-48871
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14711 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/32454/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5600260
Firma: VINING podjetje za trgovino,

storitve in zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: VINING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pirčeva ulica 28, 1217 VO-

DICE

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MALOVRHK VINKO, Pirče-

va ulica 28, 1217 VODICE PRI LJUBLJANI,
vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 4. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MALOVRHK VINKO, Pirčeva ulica 28,
1217 VODICE PRI LJUBLJANI, razrešitev:
4. 9. 2001.

Sr-48872
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14712 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/24186/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5818478
Firma: VIVO & CO. d.o.o., podjetje za

gradbeni dizajn in trgovino
Skrajšana firma: VIVO & Co, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jevnica 7, 1281 KRESNICE
Osnovni kapital: 1.622.242,00 SIT
Ustanovitelji: KISOVEC IVAN, Jevnica 7,

1281 KRESNICE, vložek: 1.622.242 SIT,
ne odgovarja, izstop: 4. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KISOVEC IVAN, Jevnica 7, 1281
KRESNICE, razrešitev: 4. 9. 2001, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Sr-48873
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14713 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/18854/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5721725
Firma: AGROPLAST trgovina in zasto-

panje, d.o.o., Ljubljana, Celovška 166/5
Skrajšana firma: AGROPLAST d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celovška 166/5, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETRIČ JANEZ, Lavričeva

5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PETRIČ JANEZ, Lavričeva 5, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 7. 9. 2001, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-48874
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14714 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/29794/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1215892
Firma: AŠ ABDELKARIM & CO. trgov-

sko posredniška družba d.n.o.
Skrajšana firma: AŠ ABDELKARIM &

CO. d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
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Sedež: Rojčeva 026, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: ABDELKARIM ALI, Zaloška
76 A, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 7. 9. 2001;
SHOAIB MOHAMED, Alhammamat, Alizba
Albaharia, HELWAN, vložek: 2.000 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 7. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ABDELKARIM ALI, Zaloška 76 A,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 7. 9. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48875
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14715 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/22864/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5748763
Firma: DIOLEN mednarodna trgovina

d.o.o., Ljubljana, Dolenjska 244
Skrajšana firma: DIOLEN d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dolenjska 244, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEMEDI REDŽAIT, Donja

Banjica 18, GOSTIVAR, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 9. 2001; ME-
MEDI RESUL, Donja Banjica 18, GOSTI-
VAR, vložek: 375.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 7. 9. 2001; MEMEDI VADRIP, Do-
nja Banjica 18, GOSTIVAR, vložek:
375.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 9.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MEMEDI REDŽAIT, Donja Banjica
18, GOSTIVAR, razrešitev: 7. 9. 2001, za-
stopa brez omejitev; prokurist FLORJAN-
ČIČ FRANC, Jemčeva cesta 5a, 1234 TR-
ZIN, MENGEŠ, razrešitev: 7. 9. 2001; di-
rektor MEMEDI VADRIP, Donja Banjica 18,
GOSTIVAR, razrešitev: 7. 9. 2001, zastopa
brez omejitev.

Sr-48876
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14716 z dne 17. 9.
2001 pod št. vložka 1/18504/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5752329
Firma: FANSCOM podjetje za trgovi-

no in storitve d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: FANSCOM d.o.o. Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmartinska 28, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: STANOJEVIĆ STANIMIR-

KA, Belokranjska 7, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 60.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 9.
2001; NOVAK DERAJIĆ, Beblerjev trg 14,
1000 LJUBLJANA, vložek: 720.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 7. 9. 2001; JOVIĆ
ANĐELKO, Brodarjev trg 3, 1000 LJUB-

LJANA, vložek: 720.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 7. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik STANOJEVIĆ STANIMIRKA, Belo-
kranjska 7, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
7. 9. 2001, zastopa omejeno v okviru de-
javnosti; direktor NOVAK DERAJIĆ, Bebler-
jev trg 14, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
7. 9. 2001, zastopa brez omejitev; družbe-
nik JOVIĆ ANĐELKO, Brodarjev trg 3, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 7. 9. 2001, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-48877
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14717 z dne 17. 9.
2001 pod št. vložka 1/26485/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5908329
Firma: FATUM SOLOMUN svetovanje

in storitve, k.d. Ljubljana
Skrajšana firma: FATUM SOLOMUN,

k.d. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Chengdujska 4, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SOLOMUN ALBINA, Chen-

gdujska 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
7. 9. 2001; MIKLIČ MARIJA, Švabičeva 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 7. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SOLOMUN ALBINA, Chengdujska 4,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 7. 9. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48878
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14718 z dne 17. 9.
2001 pod št. vložka 1/22762/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5770556
Firma: HOTELS STANDARDS proizvo-

dno trgovsko podjetje d.o.o.o. Ljublja-
na, Jamnikarjeva 1

Skrajšana firma: HOTELS STAN-
DARDS, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jamnikarjeva 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.764.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVKOVIĆ MARKO, Sta-

neta Severja 2a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.764.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 9.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor NOVKOVIĆ MARKO, Staneta Sever-
ja 2a, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 7. 9.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48879
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14719 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/13709/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.

l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5526558
Firma: INTER JOMA trgovina, d.o.o.,

Ljubljana Zaloška 40
Skrajšana firma: INTER JOMA, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Zaloška 40, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.552.240,00 SIT
Ustanovitelji: KOŠOROK ANDREJ, No-

vo Polje cesta I/22, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 388.060 SIT, ne odgovarja, izstop:
7. 9. 2001; DEŽELAK SIMONA, Smrtni-
kova ulica 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
155.224 SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 9.
2001; METLIKOVEC ATTILIO, Duino Auri-
sina, TRST, vložek: 465.672 SIT, ne od-
govarja, izstop: 7. 9. 2001; DRNOVŠEK
JOŽKO, Smrtnikova ulica 5, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 543.284 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 7. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOŠOROK ANDREJ, Novo Polje ce-
sta I/22, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
7. 9. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48880
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14720 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/09357/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5854431
Firma: MIRROR d.o.o. podjetje za sto-

ritveno in trgovsko dejavnost ter za-
stopstva Ljubljana, Rusjanov trg 8

Skrajšana firma: MIRROR d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rusjanov trg 8, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIKIĆ MOMIRKA, Rusja-

nov trg 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.502.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 9.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MIKIĆ MOMIRKA, Rusjanov trg 8,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 7. 9. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48881
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14721 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/23293/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5798469
Firma: MOVENS Proizvodnja, stori-

tve, trgovina d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: MOVENS d.o.o. Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
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Sedež: Krivec 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.607.152,50 SIT
Ustanovitelji: BIBIČ FANINGER NEVA,

Krivec 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
803.576,25 SIT, ne odgovarja, izstop:
7. 9. 2001; ŠENK VLADIMIR, Beblerjev
trg 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
803.576,25 SIT, ne odgovarja, izstop:
7. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BIBIČ FANINGER NEVA, Krivec 3,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 7. 9. 2001,
zastopa brez omejitev; zastopnik ŠENK
VLADIMIR, Beblerjev trg 10, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 7. 9. 2001, zastopa
brez omejitev.

Sr-48882
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14722 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/27054/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5924278
Firma: NATAŠA ŠUNTAJS IN DRUŽA-

BNIK trgovina na debelo in drobno, k.d.,
Ljubljana, Česnikova 12

Skrajšana firma: Nataša Šuntajs in
družabnik, k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Česnikova 12, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 10.500,00 SIT
Ustanovitelji: ŠUNTAJS NATAŠA, Čes-

nikova 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000 SIT, odg. s svojim premož., iz-
stop: 7. 9. 2001; ŽIBERNA MARJAN,
Stožice  21 a,  1000  LJUBLJANA,  vložek:
500 SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠUNTAJS NATAŠA, Česnikova 12,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 7. 9. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48883
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14723 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/02735/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5297532
Firma: PAPIROTEHNA Trgovsko po-

djetje d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PAPIROTEHNA d.o.o.

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta Andreja Bitenca 68,

1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.091.000,00 SIT
Ustanovitelji: HUDOKLIN NATAŠA, Do-

lenjska cesta 48, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.091.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
7. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HUDOKLIN NATAŠA, Dolenjska ce-
sta 48, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 7. 9.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48884
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14724 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/25758/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5865115
Firma: PDI industrijsko trženje d.o.o.
Skrajšana firma: PDI d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Blatnica 12, Ind. cona Trzin,

1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.514.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVAČ NATAŠA, Depala

vas 61, 1230 DOMŽALE, vložek: 757.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 9. 2001; JO-
SEF DAUM PETER ADOLF, Kernerstr. 1,
EBERSBACH, vložek: 757.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 7. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOVAČ NATAŠA, Depala vas 61,
1230 DOMŽALE, razrešitev: 7. 9. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48885
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14725 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/17886/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5620481
Firma: STUDIO REGA družba za stori-

tve in trgovino d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: STUDIO REGA d.o.o.

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Krivec 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.548.000,00 SIT
Ustanovitelji: VALANT IVICA, Ul. Marka

Šlajmarja 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
774.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 29. 8.
2001; VALANT VLADIMIR, Ul. Marka Šlaj-
marja 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
774.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 29. 8.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VALANT IVICA, Ul. Marka Šlajmarja
8, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 29. 8.
2001, zastopa brez omejitev; zastopnik VA-
LANT VLADIMIR, Ul. Marka Šlajmarja 8,
4000 LJUBLJANA, razrešitev: 29. 8.
2001, zastopa brez omejitev, kot pomoč-
nik direktorja.

Sr-48886
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14726 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/11905/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5483085
Firma: EKO CONTROLS inženiring,

servisiranje in montaža hladilnih, ogre-
valnih in klima naprav d.o.o., Kamnik

Skrajšana firma: EKO CONTROLS
d.o.o., Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta treh talcev 15, 1240
KAMNIK

Osnovni kapital: 1.593.000,00 SIT
Ustanovitelji: PODGORNIK IVAN, Ce-

sta treh talcev 15, 1240 KAMNIK, vložek:
1.115.100 SIT, ne odgovarja, izstop:
29. 8. 2001; MARTINJAK VIDO, MATIJE
BLEJCA 6, 1240 KAMNIK, vložek:
477.900 SIT, ne odgovarja, izstop: 29. 8.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PODGORNIK IVAN, Cesta treh tal-
cev 15, 1240 KAMNIK, razrešitev: 29. 8.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48887
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14727 z dne
19. 9. 2001 pod št. vložka 1/18012/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5823960
Firma: VEDEŽ podjetje za proizvod-

njo, posredovanje ter storitve d.o.o.,
Ljubljana, Marčenkova 13

Skrajšana firma: VEDEŽ d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marčenkova 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.518.000,00 SIT
Ustanovitelji: BELIĆ MILOMIR, Marčen-

kova 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.518.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
29. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BELIĆ MILOMIR, Marčenkoa 13,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 29. 8.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48888
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14728 z dne
19. 9. 2001 pod št. vložka 1/27201/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5926297
Firma: GIPOSS INŽENIRING podjetje

za gradbeništvo, investicije in inženi-
ring, Ljubljana, d.o.o.

Skrajšana firma: GIPOSS INŽENIRING,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Majorja Lavriča 12, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FILIPČIČ MILAN, Dolenje

Kamenje 9, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
29. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor  FILIPČIČ  MILAN,  Dolenje  Ka-
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menje 9, 8000 NOVO MESTO, razrešitev:
29. 8. 2001.

Sr-48889
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14729 z dne
19. 9. 2001 pod št. vložka 1/16202/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5575923
Firma: UGI Usklajevanje, gradnja, iz-

vajanje, podjetje za svetovanje, razisko-
vanje, publiciranje in izobraževanje
d.o.o. Ljubljana

Skrajšana firma: UGI, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Opekarska 5, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BLEJEC MATJAŽ, Švabi-

čeva 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 9.
2001; ZAVODNIK EVGENIJ, Smoletova
12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BLEJEC MATJAŽ, Švabičeva 1,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 7. 9. 2001,
zastopa brez omejitev; družbenik ZAVO-
DNIK EVGENIJ, Smoletova 12, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 7. 9. 2001, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-48890
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14730 z dne
19. 9. 2001 pod št. vložka 1/07404/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5533562
Firma: DADEX TRADE podjetje za

prodajo rabljenih in novih osebnih av-
tomobilov ter prodajo rezervnih delov
in dodatne opreme za osebne avtomo-
bile, d.o.o., Litija

Skrajšana firma: DADEX TRADE, d.o.o.
Litija

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 8, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RESTOVIČ RUDI, Cankar-

jeva 8, 1270 LITIJA, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RESTOVIČ RUDI, Cankarjeva 8,
1270 LITIJA, razrešitev: 7. 9. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-48891
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14731 z dne
19. 9. 2001 pod št. vložka 1/23295/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5769205
Firma: TELMED Zdravstveno sveto-

vanje in druge storitve, d.o.o., Tržaška
118, Ljubljana

Skrajšana firma: TELMED, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 118, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HUDNIK MARKO, Bratov

učakar 68, 1000 LJUBLJANA, vložek:
375.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 4. 9.
2001; PŠENIČNY ANDREJA, Vodnikova
cesta 34, 1000 LJUBLJANA, vložek:
375.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 4. 9.
2001; POGAČNIK MARJAN, Brodarjev trg
3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 375.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 4. 9. 2001;
KLANČIČ DEAN, ŠIŠENSKA CESTA 82,
1000 LJUBLJANA, vložek: 187.500 SIT,
ne odgovarja, izstop: 4. 9. 2001; GRAH
STANISLAV, TREBINJSKA ULICA 5, 1000
LJUBLJANA, vložek: 187.500 SIT, ne od-
govarja, izstop: 4. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HUDNIK MARKO, Bratov učakar 68,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 4. 9. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48892
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14732 z dne
19. 9. 2001 pod št. vložka 1/15165/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5553709
Firma: VIBES podjetje za storitve in

posredovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VIBES, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Stari trg 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.464.700,00 SIT
Ustanovitelji: VOGUE ANŽLOVAR VIN-

CI, Miklošičeva 28, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.464.700 SIT, ne odgovarja, izstop:
7. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VOGUE ANŽLOVAR VINCI, Mikloši-
čeva 28, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
7. 9. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48893
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14733 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/31067/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1327674
Firma: PUŠKAR & CO d.n.o., podjetje

za trgovino gostinstvo in turizem
Skrajšana firma: PUŠKAR & CO d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Trubarjeva 40, 1000 LJUB-

LJANA

Ustanovitelji: PUŠKAR EJUB, GABRČE
20, 6210 SEŽANA, odg. s svojim premož.,
izstop: 7. 9. 2001; BAŠANOVIČ FUAD,
TRŽNA 3, 1000 LJUBLJANA, odg. s svo-
jim premož., izstop: 7. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PUŠKAR EJUB, GABRČE 20, 6210
SEŽANA, razrešitev: 7. 9. 2001; prokurist
BAŠANOVIČ FUAD, TRŽNA 3, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 7. 9. 2001.

Sr-48894
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14734 z dne
19. 9. 2001 pod št. vložka 1/26534/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5903823
Firma: STYLE BY INGE trgovska dru-

žba d.o.o., Ljubljana, Gallusovo nabre-
žje 19

Skrajšana firma: STYLE BY INGE,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gallusovo nabrežje 19, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OKREŠA INGEBORG, Ne-

ubergerjeva 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 9.
2001; OKREŠA DAMIR, Kančeva ul. 16,
1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 7. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor OKREŠA INGEBORG, Neuberger-
jeva 22, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
7. 9. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48895
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14807 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/28162/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5952786
Firma: N & A ČEKIĆ d.n.o., trgovsko

gostinsko podjetje Ljubljana
Skrajšana firma: N & A ČEKIĆ d.n.o.

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Likozarjeva 14, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: ČEKIĆ NAOŽIJA, Cesta v

Pečale št. 50, 1231 LJUBLJANA-ČRNU-
ČE, odg. s svojim premož., izstop: 4. 9.
2001; ČUHALI ADRIANA, Cesta v Pečale
št. 50, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE, odg.
s svojim premož., izstop: 4. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ČEKIĆ NAOŽIJA, Cesta v Pečale št.
50, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE, razreši-
tev: 4. 9. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48896
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14905 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/05585/00
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na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5395968
Firma: EUROTREND d.o.o., podjetje

za računalniški inženiring
Skrajšana firma: EUROTREND, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Trubarjeva 41a, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.602.000,00 SIT
Ustanovitelji: DEBEVEC BORIS, Kon-

gresni trg 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.602.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
13. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DEBEVEC BORIS, Kongresni trg 6,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 13. 7.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48897
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14906 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/05702/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5699339
Firma: BELMAG Ljubljana d.o.o. dru-

žba za komercialno in turistično posre-
dovanje, zastopanje, svetovanje, inže-
niring in marketing

Skrajšana firma: BELMAG Ljubljana,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva 45, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: LIPOLD ALBER, Glavarje-

va 45, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.502.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LIPOLD ALBER, Glavarjeva 45,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48898
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14907 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/07770/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 53953051
Firma: LP INTERKOM trgovsko proiz-

vodno podjetje, import-export, d.o.o.
Skrajšana firma: LP INTERKOM d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Slovenčeva 97, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAŠAGIĆ SENAD, SAN-

SKI MOST, LUKOVICA, vložek: 150.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 17. 8. 2001;

LOGVYN VALERIY, Bažena 7 a, KIJEV, vlo-
žek: 1.350.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
17. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
prokurist PAŠAGIČ ŠAHIN, Trebinjska 10,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 17. 8.
2001; direktor LOGVYN VALERIY, Bažena
7 a, KIJEV, razrešitev: 17. 8. 2001, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-48899
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14908 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/08510/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5420598
Firma: ROZMAN R IN P Trgovina, go-

stinstvo d.n.o., 1000 Ljubljana, Vogel-
na 10

Skrajšana firma: ROZMAN R in P,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Vogelna 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROZMAN RADO, Vogelna

10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 2. 7. 2001;
ROZMAN POLONCA, Vogelna 10, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT, odg. s
svojim premož., izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik ROZMAN RADO, Vogelna 10,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001;
direktor ROZMAN POLONCA, Vogelna 10,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48900
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14909 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/09675/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5437318
Firma: SODOB-DOBNIKAR Proizvo-

dno-servisna dejavnost, d.n.o. Ljublja-
na, Kropova 19

Skrajšana firma: SODOB-DOBNIKAR
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kropova 19, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOBNIKAR IVAN, Gradni-

kova 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 2. 7.
2001; DOBNIKAR SONJA, Gradnikova 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT, odg.
s svojim premož., izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DOBNIKAR IVAN, Gradnikova 8, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001, zastopa
brez omejitev; direktor DOBNIKAR SONJA,
Gradnikova 8, 1000 LJUBLJANA, razreši-
tev: 2. 7. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48901
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14910 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/09867/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5358019
Firma: MAXANI Trgovsko in proizvo-

dno podjetje d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: MAXANI d.o.o. Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Celovška 172, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.611.000,00 SIT
Ustanovitelji: QAZIM XANI, Kamnogori-

ška 51, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.611.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
13. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor XANI QAZIM, Kamnogoriška 51,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 13. 7.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48902
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14911 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/09931/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5445019
Firma: TEMB d.o.o., podjetje za trgo-

vino, proizvodnjo in storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: TEMB, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Savlje 87, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRUČAN VLADIMIR, Gun-

celjska 16, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID,
vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 17. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BRUČAN VLADIMIR, Gunceljska 16,
1210 LJUBLJANA-ŠENTVID, razrešitev:
17. 8. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48903
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14912 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/10079/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5446422
Firma: ISKRA ISI inženiring, d.o.o.,

Ljubljana, Stegne 27
Skrajšana firma: ISKRA ISI, d.o.o. Ljub-

ljana, Stegne 27
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Stegne 27, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.045,00 SIT
Ustanovitelji: KAUČIČ FRANC, BRATOV

ROZMANOV 10, 1000 LJUBLJANA - MO-
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STE, vložek: 56.283 SIT, ne odgovarja,
izstop: 2. 7. 2001; JORDAN ŽABKAR SA-
BINA, Vošnjakova ulica 4, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.443.762 SIT, ne odgovarja,
izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JORDAN MIRO, VOŠNJAKOVA 4,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48904
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14913 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/10241/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5718902
Firma: MADE podjetje za reklamne

storitve ter proizvodnjo in trgovino elek-
tronskih naprav, d.o.o. Ljubljana, Kogo-
jeva 1

Skrajšana firma: MADE, d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kogojeva 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.513.000,00 SIT
Ustanovitelji: MRVALJ DINO, KOGOJE-

VA 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 756.500
SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001; KO-
BAL ANDREJA, TRG BORCEV NOB 16,
1431 DOL PRI HRASTNIKU, vložek:
756.500 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MRVALJ DINO, KOGOJEVA 1, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001, zasto-
pa brez omejitev; direktor KOBAL ANDRE-
JA, TRG BORCEV NOB 16, 1431 DOL
PRI HRASTNIKU, razrešitev: 2. 7. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48905
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14914 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/10514/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5449545
Firma: ZAVAŠNIK družba za trgovino

in storitve, k.d., 1000 Ljubljana, Raši-
ška ulica 8

Skrajšana firma: ZAVAŠNIK k.d., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Rašiška ulica 8, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.200,00 SIT
Ustanovitelji: ZAVAŠNIK BRANKO, RA-

ŠIŠKA ULICA 8, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000 SIT, odg. s svojim premož.,
izstop: 17. 8. 2001; GOMBOC LILIJANA,
Rašiška ulica 8, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 200 SIT, ne odgovarja, izstop: 17. 8.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZAVAŠNIK BRANKO, RAŠIŠKA ULI-
CA 8, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 17. 8.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48906
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14915 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/10517/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5448158
Firma: RAVNIKAR, trgovsko podjetje,

import-export, d.o.o. Ljubljana, Rebolje-
va 5-7

Skrajšana firma: RAVNIKAR d.o.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Reboljeva 5-7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.507.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAVNIKAR MATJAŽ, NO-

VAKOVA 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
753.500 SIT, ne odgovarja, izstop: 17. 8.
2001; GOLUBOV VANDA, Preglov trg 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 753.500 SIT,
ne odgovarja, izstop: 17. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RAVNIKAR MATJAŽ, Novakova ulica
1, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 17. 8.
2001, zastopa družbo neomejeno; direk-
tor GOLUBOV VANDA, Leninov trg 9, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 17. 8. 2001, za-
stopa družbo neomejeno.

Sr-48907
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14916 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/13586/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5524890
Firma: GRABNAR trgovsko in stori-

tveno podjetje, k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: GRABNAR, k.d., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Staničeva 1, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRABNAR MARJAN, Sta-

ničeva 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001;
GRABNAR DARINKA, Staničeva 1, 1000
LJUBLJANA, vložek: 7.000 SIT, odg. s
svojim premož., izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik GRABNAR DARINKA, Staničeva 1,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48908
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14917 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/13587/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5574447

Firma: MOSSA podjetje za proizvod-
njo, trgovino, storitve in mednarodno
trgovino, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: MOSSA, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šarhova 32/1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.512.000,00 SIT
Ustanovitelji: MOROZOV VLADISLAV,

Šarhova 32, 1000 LJUBLJANA, vložek:
907.200 SIT, ne odgovarja, izstop: 17. 8.
2001; MOROZOV SEBASTJAN, Šarhova
32, 1000 LJUBLJANA, vložek: 302.400
SIT, ne odgovarja, izstop: 17. 8. 2001;
MOROZOV ANDRAŽ, Šarhova 32, 1000
LJUBLJANA, vložek: 302.400 SIT, ne od-
govarja, izstop: 17. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MOROZOV VLADISLAV, Šarhova
32, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 17. 8.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48909
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14918 z dne 17. 9.
2001 pod št. vložka 1/13695/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5544700
Firma: DYNATECH Informacijski in-

ženiring, d.o.o. Robičeva 3, Ljubljana
Skrajšana firma: DYNATECH, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Robičeva 3, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.555.668,00 SIT
Ustanovitelji: ROJC BOŽO, Zikova 4,

1240 KAMNIK, vložek: 777.834 SIT, ne
odgovarja, izstop: 2. 7. 2001; RENČELJ
STOJAN, Glinškova ploščad 6, 1000
LJUBLJANA, vložek: 777.834 SIT, ne od-
govarja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ROJC BOŽO, Zikova 4, 1240 KAM-
NIK, razrešitev: 2. 7. 2001, kot direktor
podpisuje, zastopa in predstavlja ter neo-
mejeno sklepa vse pogodbe in opravlja dru-
ga pravna dejanja; prokurist RENČELJ
STOJAN, Glinškova ploščad 6, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001.

Sr-48910
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14919 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/13824/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5526396
Firma: UNICOS Proizvodno in trgov-

sko podjetje Ljubljana d.o.o.
Skrajšana firma: UNICOS Ljubljana

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dunajska 21, 1000 LJUB-

LJANA
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Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: TAPAI IŠTVAN, Dolinka

49, PULA, vložek: 1.508.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 13. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor NIKOLIČ TANJA, Vošnjakova 5,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 13. 7.
2001, zastopa brez omejitev; prokurist TA-
PAI IŠTVAN, Dolinka 49, PULA, razrešitev:
13. 7. 2001.

Sr-48911
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14920 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/13853/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5526248
Firma: SKY Šolanje pilotov - letalske

usluge, turistična dejavnost, izvoz-uvoz
rezervnih delov d.o.o. Ljubljana

Skrajšana firma: SKY d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ježa 42, 1000 LJUBLJANA-

ČRNUČE
Osnovni kapital: 1.513.000,00 SIT
Ustanovitelji: JUHANT DUŠAN, Gotska

ulica 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.513.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JUHANT DUŠAN, Gotska ulica 6,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48912
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14921 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/14099/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5544360
Firma: VACO varovanje, proizvodnja,

trgovina, d.o.o., Ljubljana, Majaronova 6
Skrajšana firma: VACO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Majaronova 6, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.501.180,00 SIT
Ustanovitelji: JAZBEC BORIS, Majaro-

nova 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.501.180 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JAZBEC BORIS, Majaronova 6,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48913
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14922 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/14024/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5542057
Firma: SINGLE LINE podjetje za turi-

zem in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Tr-
govski center Delikatese Podutik, Kri-
vec 5

Skrajšana firma: SINGLE LINE d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg. center Delikatese, Kri-
vec 5, 1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.538.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRAPEŽ BLAGŠIČ VLA-

STA, Bratovševa pl. 38, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.534.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 13. 7. 2001; KOČAR ZVONIMIRA,
Endliherjeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 13. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KRAPEŽ BLAGŠIČ VLASTA, Bratov-
ševa pl. 38, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
13. 7. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48914
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14923 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/14025/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5541239
Firma: NOLI TRADE INŽENIRING

d.o.o. Tolstojeva 5, Ljubljana
Skrajšana firma: NOLI TRADE INŽENI-

RING d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tolstojeva 5, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OSLAKOVIČ OLIVIJO, Ho-

doščkova 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
17. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor OSLAKOVIČ OLIVIJO, Hodoščkova
14, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 17. 8.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48915
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14924 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/14168/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5544033
Firma: VINKOVIČ & VIAL podjetje za

svetovanje in trgovino, k.d., Ljubljana,
Trebinjska 1

Skrajšana firma: VINKOVIČ & VIAL k.d.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Trebinjska 1, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: VINKOVIČ ALENKA, Tre-

binjska 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001; VINKOVIČ ALEŠ, Trebinjska 1,

1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000 SIT, odg.
s svojim premož., izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VINKOVIČ ALEŠ, Trebinjska 1,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48916
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14925 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/14191/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5535646
Firma: ELTEH inženiring, d.o.o., Moč-

nikova 10, Ljubljana
Skrajšana firma: ELTEH, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Močnikova 10, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: GARBAJS TOMAŽ, Moč-

nikova 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.508.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
13. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GARBAJS TOMAŽ, Močnikova 10,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 13. 7.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48917
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14926 z dne 17. 9.
2001 pod št. vložka 1/14256/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5543045
Firma: EUROTOURS INTERNATIONAL

d.o.o., podjetje za turizem, trgovina, po-
sredništvo in zastopanje Ljubljana

Skrajšana firma: EUROTOURS INTER-
NATIONAL d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 3.233.192,00 SIT
Ustanovitelji: KEUC JOŽE, Tržaška

111, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.233.192 SIT, ne odgovarja, izstop:
17. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KEUC JOŽE, Tržaška 111, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 17. 8. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-48918
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14927 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/14278/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5542669
Firma: RIC Računalniški izobraževal-

ni center, d.o.o. Ljubljana
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Skrajšana firma: RIC, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Savska cesta 3, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.552.000,00 SIT
Ustanovitelji: GAMBIT TRADE D.O.O.,,

Savska c. 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
517.333,33 SIT, ne odgovarja, izstop:
13. 7. 2001; BREZNIK DUŠAN, Klopčiče-
va 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
517.333,33 SIT, ne odgovarja, izstop:
13. 7. 2001; MEDIJA D.O.O., Cankarjeva
4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 517.333,33
SIT, ne odgovarja, izstop: 13. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor OBLAK MIRKO, Šišenska cesta 34,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 13. 7.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48919
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14928 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/14281/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5540941
Firma: GS TEX trgovsko in proizvo-

dno podjetje, d.o.o. Dunajska 107,
Ljubljana

Skrajšana firma: GS TEX, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 107, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOZINŠEK DUŠAN, Bav-

dkova 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 17. 8.
2001; STOJKOVIČ MARKO, Trg oktober-
ske revolucije 17, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 750.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
17. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor STOJKOVIČ MARKO, Trg oktober-
ske revolucije 17, 1000 LJUBLJANA, raz-
rešitev: 17. 8. 2001, zastopa brez ome-
jitev.

Sr-48920
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14929 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/14306/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5541638
Firma: MARMY trgovina na debelo in

drobno, d.o.o. Ljubljana, Stožice 47
Skrajšana firma: MARMY, d.o.o. Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Stožice 47, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 4.809.000,00 SIT
Ustanovitelji: US MILKA, Stožice 45 a,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.404.500 SIT,
ne odgovarja, izstop: 17. 8. 2001; US

FRANC, Ul. padlih borcev 9 a, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 2.404.500 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 17. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor US FRANC, Ul. padlih borcev 9 a,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 17. 8.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48921
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14930 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/14467/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5543720
Firma: IDRA družba za prevoz in grad-

beništvo d.o.o. LJUBLJANA
Skrajšana firma: IDRA d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kašeljska 51, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.536.000,00 SIT
Ustanovitelji: DRAGIČ IGOR, Kašeljska

51, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.536.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 17. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DRAGIČ IGOR, Kašeljska 51, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 17. 8. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-48922
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14931 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/14474/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5544165
Firma: MUSTANG INŽENIRING podje-

tje za trgovino, servis, uvoz, izvoz in
gostinstvo, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: MUSTANG inženiring
d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zaloška cesta 98, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOLENŠEK ANTON, Buč-

ka 26, 8275 ŠKOCJAN, vložek:
1.600.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
13. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik DOLENŠEK ANTON, Bučka 26,
8275 ŠKOCJAN, razrešitev: 13. 7. 2001,
zastopa podjetje neomejeno.

Sr-48923
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14932 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/14958/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5554403
Firma: ALTEC proizvodnja, trgovina,

storitve, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ALTEC, d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Savska c. 2, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.583.000,00 SIT
Ustanovitelji: GORIUP DARKO, Ceneta

Štuparja 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
129.150 SIT, ne odgovarja, izstop: 13. 7.
2001; ZUPANČIČ JANEZ, Ul. nadgoriških
borcev 39, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.453.850 SIT, ne odgovarja, izstop:
13. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZUPANČIČ JANEZ, Ul. nadgoriških
borcev 39, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
13. 7. 2001, zastopa neomejeno.

Sr-48924
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14933 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/15007/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5556473
Firma: GIS gradbeni inženiring in sto-

ritve d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GIS d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Neubergerjeva 2, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.392.888,00 SIT
Ustanovitelji: MIKLAVC IGOR, Cesta v

hrib 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.392.888 SIT, ne odgovarja, izstop:
17. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MIKLAVC IGOR, Cesta v hrib 20,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 17. 8.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48925
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14934 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/15227/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5553865
Firma: TRADEWINDS podjetje za po-

sredovanje z nepremičninami, rent-a-
car, menjalnica in turistična agencija
d.o.o. Ljubljana, Krivec 5

Skrajšana firma: TRADEWINDS d.o.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krivec 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.526.750,00 SIT
Ustanovitelji: ŠMUK MARJAN, Dolenj-

ska 45, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.526.750 SIT, ne odgovarja, izstop:
13. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor ŠMUK MARJAN, DOLENJSKA
CESTA 45,  1000  LJUBLJANA,  razre-
šitev: 13. 7. 2001, zastopa družbo ne-
omejeno.
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Sr-48926
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14935 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/15342/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5672201
Firma: IPREM PREMELČ IN PAR-

TNERJI podjetje za trgovino na debelo
in drobno, izvoz-uvoz, zastopanje,
d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: IPREM PREMELČ IN
PARTNERJI d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva 49, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PREMELČ IGOR, Glavar-

jeva 49, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 17. 8.
2001; PANKOVIĆ TATJANA, Glavarjeva
49, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 17. 8.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PREMELČ IGOR, Glavarjeva 49,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 17. 8.
2001, kot direktor podjetja podpisuje, za-
stopa in predstavlja neomejeno; v okviru
svojih pooblastil sklepa vse pogodbe in
opravlja druga pravna dejanja.

Sr-48927
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14936 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/15425/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5571413
Firma: GRAFLINEA Marketing in za-

stopanje d.o.o.
Skrajšana firma: GRAFLINEA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Parmova 41, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.570.000,00 SIT
Ustanovitelji: UGRINA VINKO, Livarska

14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 785.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 17. 8. 2001;
UGRINA URŠKA, Gotska 13, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 785.000 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 17. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor UGRINA VINKO, Livarska 14, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 17. 8. 2001, za-
stopa brez omejitev; zastopnik UGRINA
URŠKA, Gotska 13, 1000 LJUBLJANA,
razrešitev: 17. 8. 2001, zastopa brez
omejitev.

Sr-48928
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14937 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/15456/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-

gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5555124
Firma: LIBERTAS podjetje za zuna-

njo in notranjo trgovino, transportno,
proizvodno dejavnost in gostinstvo,
d.o.o., Ljubljana, Parmova 53

Skrajšana firma: LIBERTAS, d.o.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 53, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 3.135.480,00 SIT
Ustanovitelji: DELIČ ŽARKO, Glavni trg

1, 1234 MENGEŠ, vložek: 3.135.480 SIT,
ne odgovarja, izstop: 17. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DELIČ ŽARKO, Glavni trg 1, 1234
MENGEŠ, razrešitev: 17. 8. 2001, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-48929
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14938 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/15493/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5575451
Firma: COLOR-PLESK podjetje za za-

ključna in obrtna dela v gradbeništvu,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 101

Skrajšana firma: COLOR-PLESK,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 101, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.453,00 SIT
Ustanovitelji: KOREN RAFAEL, Linhar-

tova cesta 62, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.453 SIT, ne odgovarja, izstop:
17. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOREN RAFAEL, Linhartova cesta
62, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 17. 8.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48930
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14939 z dne 17. 9.
2001 pod št. vložka 1/15514/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5573882
Firma: ZIMEX-ZIMA & CO notranja in

zunanja trgovina, zastopstva, d.n.o.
Skrajšana firma: ZIMEX-ZIMA & CO,

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Slovenčeva 131, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZIMA MATJAŽ, Slovenče-

va 131, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 2. 7.
2001; ZIMA KATARINA, Slovenčeva 131,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000 SIT, odg.
s svojim premož., izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZIMA MATJAŽ, Slovenčeva 131,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48931
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14940 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/15520/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5570964
Firma: ATLANTIK podjetje za posre-

dovanje z nepremičninami, trgovino in
gostinstvo d.o.o. Ljubljana, Einspieler-
jeva 6

Skrajšana firma: ATLANTIK d.o.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Einspielerjeva 6, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČAČIĆ MILE, Linhartova

15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 17. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ČAČIĆ MILE, Linhartova 15, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 17. 8. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-48932
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14941 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/03174/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5315204
Firma: VARIA d.o.o. grafična dejav-

nost, embalaža, trgovina
Skrajšana firma: VARIA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Koliška 8, Vir, 1230 DOM-

ŽALE
Osnovni kapital: 1.922.000,00 SIT
Ustanovitelji: BIZJAK BERNARDKA, Ko-

liška ul. 8, Vir, 1230 DOMŽALE, vložek:
961.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; BIZJAK MIRKO, Koliška ul. 8, Vir,
1230 DOMŽALE, vložek: 961.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik BIZJAK BERNARDKA, Koliška ul.
8, Vir, 1230 DOMŽALE, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev, kot name-
stnica direktorja; direktor BIZJAK MIRKO,
Koliška ul. 8, Vir, 1230 DOMŽALE, razre-
šitev: 26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48933
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14942 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/13911/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:
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Matična številka: 5525772
Firma: MICROLINE gostinstvo in tr-

ženje, d.o.o.
Skrajšana firma: MICROLINE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Trg mladinskih delov. bri-

gad 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETROVIĆ SRĐAN, Vile

Velebita 24, ZAGREB, vložek: 500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001;
STARY ZORAN, Dolenjska cesta 22, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 26. 6. 2001; CVIKL MA-
TEJ, Gotska ulica 1, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PETROVIČ SRĐAN, Vile Velebita 24,
ZAGREB, razrešitev: 26. 6. 2001, zasto-
pa brez omejitev; prokurist CVIKL MATEJ,
Gotska ulica 1, 1000 LJUBLJANA, razreši-
tev: 26. 6. 2001; prokurist STARY ZORAN,
Dolenjska cesta 22, 1000 LJUBLJANA,
razrešitev: 26. 6. 2001.

Sr-48934
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14943 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/24305/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5824427
Firma: HOČEVAR JAN & CO. podjetje

za trgovino, storitve in proizvodnjo
d.n.o.

Skrajšana firma: HOČEVAR JAN & CO.
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Velebitska 9, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 150.000,00 SIT
Ustanovitelji: HOČEVAR VALERIJA, Ve-

lebitska 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
75.000 SIT, odg. s svojim premož., iz-
stop: 26. 6. 2001; VELEUŠIĆ JELENKO,
Velebitska 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
75.000 SIT, odg. s svojim premož., iz-
stop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HOČEVAR VALERIJA, Velebitska 9,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa in predstavlja družbo doma
in v tujini neomejeno; zastopnik VELEUŠIĆ
JELENKO, Velebitska 9, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez
omejitev.

Sr-48935
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14944 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/21776/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5728916
Firma: CBD TRADE marketing, trgo-

vina d.o.o. Ljubljana, Stegne 25

Skrajšana firma: CBD TRADE d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež:  Stegne  25,  1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETROVIĆ SRDAN, M.

Badela 24, ZAGREB, vložek: 750.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 24. 8. 2001; TUR-
NŠEK ANDREJA, Malnarjeva 26, 1000
LJUBLJANA, vložek: 750.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 24. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik PETROVIĆ SRDAN, M. Badela 24,
ZAGREB, razrešitev: 24. 8. 2001, zasto-
pa brez omejitev; direktor TURNŠEK AN-
DREJA, Malnarjeva 26, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 24. 8. 2001, zastopa brez
omejitev.

Sr-48936
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14945 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/09643/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5662036
Firma: DDL INT’L svetovalna in po-

slovodna firma, d.o.o., Gubčeve briga-
de 78 Ljubljana

Skrajšana firma: DDL Int’l, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gubčeve brigade 78, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.746.000,00 SIT
Ustanovitelji: OSTREC-DI LUIGI DON-

NA, GUBČEVE BRIGADE 78, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.746.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor OSTREC-DI LUIGI DONNA, GUB-
ČEVE BRIGADE 78, 1000 LJUBLJANA,
razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez ome-
jitev; direktor ŽEN MAJA, Žaucerjeva ulica
12, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48937
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14959 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/19933/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5688990
Firma: CAPITOL trgovsko, gostinsko

in turistično podjetje, d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: CAPITOL, d.o.o. Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Bratov Učakar 86, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.927.474,52 SIT
Ustanovitelji: DJUKANOVIĆ DUŠAN,

Bratov Učakar 86, 1000 LJUBLJANA, vlo-

žek: 1.927.474,52 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DJUKANOVIĆ DUŠAN, Bratov Uča-
kar 86, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
16. 8. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48938
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14960 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/28692/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5953162
Firma: ARIF - DERVIŠEVIĆ IN OSTALI

družba za tradicionalne masaže-terapi-
je ter ostale poslovne dejavnosti, k.d.,
Ljubljana

Skrajšana firma: ARIF - Dervišević in
ostali k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Mestni trg 13, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: DERVIŠEVIĆ ARIF, Kurir-

ska 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 10.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 16. 8.
2001; TANŠEK DALIJA, Mestni trg 13,
1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DERVIŠEVIĆ ARIF, Kurirska 4, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 16. 8. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-48939
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14961 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/28968/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1124943
Firma: GC TRADE posredovanje v

prometu storitev, d.o.o.
Skrajšana firma: GC TRADE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Komenskega 7, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZVER TOMAŽ, Na Grivi

32, Dragomer, 1351 BREZOVICA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZVER TOMAŽ, Na Grivi 32, Drago-
mer, 1351 BREZOVICA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev; prokurist
ZVER JOŽEF, Na Grivi 32, Dragomer,
1351 BREZOVICA, razrešitev: 2. 7. 2001.

Sr-48940
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14962 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/28956/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:
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Matična številka: 5996546
Firma: OSA-T Družba za gradbeniš-

tvo, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: OSA-T d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska 9, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: APA TRADE, D.O.O.,

LJUBLJANA, Kolodvorska 9, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 735.000 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 2. 7. 2001; SAM, D.O. O, PRE-
LOG, Pod hribom 2, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 382.500 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 7. 2001; OBNOVA, D.O.O., LJUBLJA-
NA, Škofova 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
382.500 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ERBEŽNIK ALEŠ, Litostrojska 26,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001,
direktor mora pridobiti predhodno sogla-
sje skupščine družbe za veljavno sklenitev
naslednjih poslov: - vse posle v zvezi z
nakupom ali prodajo nepremičnin, najema-
njem ali dajanjem posojil, dajanjem garan-
cij, hipotekarnih ali kakršnih koli jamstev
za obveznosti družbe in drugih oseb, - skle-
panje leasing pogodb ali pogodb o dolgo-
ročnih prodajah in nabavah blaga, pogodb,
ki se nanašajo na pravice industrijske la-
stnine, ustanavljanje podružnic in družb
hčera, nakupe poslovnega deleža/delnic
drugih podjetij, uvajanje novih proizvodov
in dejavnosti ali opustitev dosedanjih, - ime-
novanje delavcev s posebnimi pooblastili.

Sr-48941
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14963 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/28525/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5971969
Firma: HUA SI INTERNATIONAL ECO-

NOMIC CULTURAL COOPERATE GRO-
UP CO. ekonomsko in tehnološko sve-
tovanje, trgovina in turizem, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: HUA SI INTERNATIO-
NAL ECONOMIC CULTURAL COOPERA-
TE GROUP CO. d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Draga 15, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZHANG LU, Peking, PE-

KING, KITJASKA, vložek: 750.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 2. 7. 2001; HU QIN-
HUA, Zhejiang, ZHEJIANG, KITAJSKA, vlo-
žek: 150.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 7. 2001; YU FANG, Peking, PEKING,
KITJASKA, vložek: 300.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 2. 7. 2001; LIN SHUDI, Zhe-
jiang, ZHEJIANG, KITAJSKA, vložek:
300.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZHANG LU, Peking, PEKING, KI-
TJASKA, razrešitev: 2. 7. 2001, zastopa
brez omejitev; prokurist JERKIČ URŠULA,

Carja Dušana ulica 18, 1000 LJUBLJANA,
razrešitev: 2. 7. 2001.

Sr-48942
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14964 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/03720/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5375088
Firma: AYURVEDA MEDICO diagno-

stični center, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AYURVEDA MEDICO,

d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dunajska 354, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: MONTANA MARKO, Pa-

vlovac b.b., OPATIJA, vložek: 1.502.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MONTANA MARKO, Pavlovac b.b.,
OPATIJA, razrešitev: 2. 7. 2001, zastopa
brez omejitev; prokurist PLAZAR - SO-
MRAK MARIJA, Ul. Angelce ocepek 17,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001.

Sr-48943
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14965 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/25822/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5872235
Firma: REPUBLIKA časopisno podje-

tje, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: REPUBLIKA, d.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Slovenska 54, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 20.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: SOCIETA FINANZIARIA

TRIESTINA, S.R.L., Via Ghega 2, TRST
ITALIJA, vložek: 1.200.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 2. 7. 2001; N.I.A. D.O.O.,
Slovenska 54, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001; NINAMEDIA D.O.O., Kopitarjeva 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 400.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001; KOM-
PAR D.D., Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 600.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 7. 2001; DOOR TO DOOR D.O.O.,
Šmartinska 152, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 400.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 7. 2001; L & L COMMUNICATION
D.O.O., Slovenska 54, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 400.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DAMJANIĆ NIKOLA, Avčinova ulica
10, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7.
2001, direktor ima pooblastilo, da izvede
vse potrebno za vpis družbe v register in
začetek poslovanja družbe. imenovan je
do sklica prve skupščine.

Sr-48944
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14966 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/25116/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: RUPERT ITT, IZOBRAŽEVA-
NJE, STORITVE, TRGOVINO IN turizem,
d.n.o., Tržaška 2, 61111 LJUBLJANA

Skrajšana firma: ITT d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAŠAREVIČ NEDŽAD

(ekonomski tehnik), Zoletova 11, 1000
LJUBLJANA, vložek: 10.000 SIT, odg. s
svojim premož., izstop: 2. 7. 2001; RU-
PERT EVA (delavka brez poklica), Tesovni-
kova 56/c, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000 SIT, odg. s svojim premož., iz-
stop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JAŠAREVIČ NEDŽAD, Zoletova 11,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48945
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14967 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/15778/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5574218
Firma: TEHNOPRO proizvodno in tr-

govsko podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: TEHNOPRO d.o.o.

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Sketova ul. 5, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.510.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRUŠIČ SLAVI, Mestni trg

7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.208.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001;
KRUŠIČ JOŽE, Mestni trg 7, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 302.000 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KRUŠIČ JOŽE, Mestni trg 7, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001, jože
krušič - pooblaščenec. direktor, zastopa
neomejeno.

Sr-48946
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14968 z dne 18. 9.
2001 pod št. vložka 1/13330/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5540445
Firma: AXA družba za promocijo po-

djetništva, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AXA d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
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Sedež: Rožna ulica 27, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.697.500,00 SIT
Ustanovitelji: MLAKAR IVAN, Malči Be-

ličeve 47, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.697.500 SIT, ne odgovarja, izstop:
28. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MLAKAR IVAN, Malči Beličeve 47,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 28. 6.
2001.

Sr-48947
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14969 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/17269/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5670357
Firma: PENZION TARA družba za go-

stinstvo in turizem d.o.o.
Skrajšana firma: PENZION TARA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Planina 169, 6232 PLANINA

PRI RAKEKU
Osnovni kapital: 1.508.850,00 SIT
Ustanovitelji: BUŠLJETA-MAV ŠTEFKA,

Vrhovci, C. VII/9, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.508.850 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JOVANOVIĆ SMILJKA, Chengduj-
ska 4, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev; direktor
BUŠLJETA-MAV ŠTEFKA, Vrhovci, C.
VII/9, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48948
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14970 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/25834/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5872219
Firma: OSCAR COMMERCE reklam-

ne storitve, grafično oblikovanje, zasto-
panje in trgovina, d.o.o.

Skrajšana firma: OSCAR COMMERCE
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trubarjeva 23a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLATOVŠEK MARJAN,

Obirska ul. 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PLATOVŠEK MARJAN, Obirska ul.
13, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48949
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14971 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/23585/00

na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5873371
Firma: RUDING - d.o.o. podjetje za

projektiranje, raziskave, inženiring, za-
stopanje in trgovino, d.o.o. Ljubljana

Skrajšana firma: RUDING - d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brodarjev trg 1/12, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.700.000,00 SIT
Ustanovitelji: VAJOVIĆ STANOJLE, Bro-

darjev trg 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.700.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VAJOVIĆ STANOJLE, Brodarjev trg
1/12, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48950
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14972 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/25756/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5862523
Firma: ZLATA SVILA trgovsko podje-

tje, d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma: ZLATA SVILA d.o.o.,

Grosuplje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Stritarjeva 2, 1290 GROSU-

PLJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: QIAOFENG ZHOU, Zheji-

ang, Qintan Tajan 4, ZHEJIANG, vložek:
300.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001; LIN ZONGYONG, Zhejiang, Qintan
Tajan 4, ZHEJIANG, vložek: 300.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001; ZUPING
LIN, Zhejiang, Qintan Tajan 4, ZHEJIANG,
vložek: 150.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 7. 2001; LIN ZONGYUE, Zhejiang, Qin-
tan Tajan 4, ZHEJIANG, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LIN ZONGYUE, Zhejiang, Qintan Ta-
jan 4, ZHEJIANG, razrešitev: 2. 7. 2001,
zastopa brez omejitev; prokurist VUKO-
JEVIĆ DUŠKO, Za progo 7b, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 2. 7. 2001.

Sr-48951
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14973 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/25750/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5859484
Firma: Q & P PIRNAT IN OSTALI,

d.n.o., zastopanje, trgovina in gostin-
stvo, Ljubljana, Trnovski pristan 8

Skrajšana firma: Q & P PIRNAT in osta-
li, d.n.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Trnovski pristan 8, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: PIRNAT ZDRAVKO, Trnov-

ski pristan 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
2. 7. 2001; PIRNAT STANKA, Trnovski pri-
stan 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PIRNAT ZDRAVKO, Trnovski pristan
8, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev; družbenik
PIRNAT STANKA, Trnovski pristan 8, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001, zasto-
pa brez omejitev, kot namestnik direktorja.

Sr-48952
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14974 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/25747/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5865654
Firma: LADY MI podjetje za trgovino,

transport in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LADY MI d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vidovdanska c. 1, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.557.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRESKAR MIRJANA, Vr-

hovčeva 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.557.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PRESKAR MIRJANA, Vrhovčeva 9,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001,
za sklepanje pravnih poslov in sprejemanje
odločitev glede nabave, prodaje ali obre-
menitve nepremičnin, o investicijah in dru-
gih materialnih obveznostih, ki presegajo
2.000.000,00 sit mora predhodno prido-
biti soglasje skupščine.

Sr-48953
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14975 z dne 18. 9.
2001 pod št. vložka 1/17004/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5854474
Firma: KALIMA KOREZ & CO za zdra-

vo prehrano d.n.o. Ljubljana
Skrajšana firma: KALIMA KOREZ & Co

d.n.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Abramova 5, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: KOREZ MARJAN, Goriška

22, 2000 MARIBOR, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 16. 8. 2001.
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Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik KOREZ MARJAN, Ljubljanska c.
88, 2000 MARIBOR, razrešitev: 16. 8.
2001, za vsak posel je potrebna privolitev
vseh družbenikov; družbenik ŠUŠTERŠIČ
KATARINA, Abramova 5, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 16. 8. 2001, za vsak posel
je potrebna privolitev vseh družbenikov.

Sr-48954
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14976 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/09578/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5461235
Firma: EVEREY DAY pekarna in trgo-

vina, d.o.o., Ljubljana, Ob Sotočju 14
Skrajšana firma: EVEREY DAY, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ob sotočju 14, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JOVANOVIČ LJUBIŠA, Ob

Sotočju 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JOVANOVIČ LJUBIŠA, Ob Sotočju
14, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48955
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14977 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/25611/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5847907
Firma: HIŠA DARIL 999 trgovsko

podjetje, d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva
c. 45

Skrajšana firma: HIŠA DARIL 999,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trubarjeva c. 45, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.510.000,00 SIT
Ustanovitelji: BLAJ HRIBAR DRAGICA,

Poljanska c. 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
755.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001; MILENKOVIČ BARBARA, Resljeva
c. 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 755.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BLAJ HRIBAR DRAGICA, Poljanska
c. 1, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48956
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14978 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/25621/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-

gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5860512
Firma: ŠKUTIN trgovsko in proizvo-

dno podjetje d.o.o., Pšata 6, Dol pri
Ljubljani

Skrajšana firma: ŠKUTIN d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pšata 6, 1262 DOL PRI LJUB-

LJANI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARINŠEK MARIJA, Pša-

ta 6, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MARINŠEK MARIJA, Pšata 6, 1262
DOL PRI LJUBLJANI, razrešitev: 16. 8.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48957
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14979 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/08175/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5418011
Firma: ROY-TEX družba za proizvod-

njo in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ROY-TEX, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ulica Pohorskega bataljo-

na 34, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAMERNIK DAVORIN,

Grablovičeva 28, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 750.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
16. 8. 2001; MEHLE TOMAŽ, Ob potoku
6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZAMERNIK DAVORIN, Grabloviče-
va 28, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
16. 8. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48958
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14980 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/18865/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5862965
Firma: AULUS podjetje za gradbeniš-

tvo, proizvodnjo, trgovino in stortive
d.o.o. Ljubljana, Glinškova pl. 29

Skrajšana firma: AULUS d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glinškova ploščad 29, 1113
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 3.603.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOROUŠIČ IGOR, Glin-

škova ploščad 29, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 3.603.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOROUŠIČ IGOR, Glinškova plo-
ščad 29, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
16. 8. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48959
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14981 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/25464/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5846790
Firma: PROSEN & US Storitve, trgovi-

na in marketing, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PROSEN & US, d.n.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Tbilisijska 36, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PROSEN DRAGO, Tbili-

sijska 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001; US VILKO, Viška cesta 49/A,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT, odg.
s svojim premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik PROSEN DRAGO, Tbilisijska
36, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa družbo neomejeno; družbe-
nik US VILKO, Viška cesta 49/A, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa družbo neomejeno.

Sr-48960
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14982 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/18791/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5854172
Firma: NASTY trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NASTY d.o.o. Ljublja-

na
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Celovška 166, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: JANIČ MARJAN, CELOV-

ŠKA 142, 1000 LJUBLJANA, vložek:
754.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 8.
2001; TROPPAN MARKO, GUBČEVA ULI-
CA 5, 4000 KRANJ, vložek: 754.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TROPPAN MARKO, GUBČEVA ULI-
CA 5, 4000 KRANJ, razrešitev: 16. 8.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48961
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14983 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/25486/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
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gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5842107
Firma: KEDRA Import-export, d.o.o.

Prečna 4, Ljubljana
Skrajšana firma: KEDRA d.o.o. Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Prečna 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MUWAFAQ M.M. BA-

WANEH, Halim al Saadieh N 42, ZARKA,
vložek: 600.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 7. 2001; FOAD A.A. KHALEL, Mesjid
Omar Bin Khattab N 503, ZARKA, vložek:
600.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001; TAWITIAN ARTO, Rue Jeanne D’arc
N 31, BEYRUTH, vložek: 300.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TAWITIAN ELISSA, Rjava cesta 2b,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001,
zastopa brez omejitev; direktor TAWITIAN
ARTO, Rue Jeanne D’arc N 31, BEYRUTH,
razrešitev: 2. 7. 2001, namestnica direk-
torja, zastopa brez omejitev; zastopnik
FOADA.A. KHALEL, Mesjid Omar Bin
Khattab N’503, ZARKA-JORDANIJA, raz-
rešitev: 2. 7. 2001, namestnik direktorja,
zastopa brez omejitev; zastopnik MUWA-
FAQ M.M. BAWANEH, Halim al Saadieh
N’42, ZARKA-JORDANIJA, razrešitev: 2. 7.
2001, namestnik direktorja, zastopa brez
omejitev.

Sr-48962
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14984 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/16816/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5768098
Firma: INTERNATIONAL BIZNIS COM-

PANI-NOVISTO Podjetje za trgovino,
marketing in zastopstva, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: IBC-NVS d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.535.636,00 SIT
Ustanovitelji: STOJANOV MARJAN, 9

Noemvri 3, TITOV VELES, vložek:
2.535.636 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik DIMITROV KIRO, Majaronova ul.
6, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev; direktor
STOJANOV MARJAN, 9 Noemvri 3, TITOV
VELES, razrešitev: 2. 7. 2001, zastopa
brez omejitev.

Sr-48963
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14985 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/25416/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-

gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BOB INTERNATIONAL TRA-
DING trgovina in storitve d.o.o. Ljub-
ljana

Skrajšana firma: BOB INTERNATIO-
NAL TRADING d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šaranovičeva 12, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.546.228,80 SIT
Ustanovitelji: WANG BAOYIN, Peking,

LJUDSKA REPUBLIKA KITAJSKA, vložek:
773.114,40 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 7. 2001; CHANG YAN, Harbin, LJUD-
SKA REPUBLIKA KITAJSKA, vložek:
773.114,40 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FERLAN KATJA, Pod okocijani 43,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001,
direktor z omejitvijo soglasja družbenikov
za sklepanje poslov nad 2.000 dem v to-
larski protivrednosti po srednjem tečaju
banke slovenije.

Sr-48964
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14986 z dne 18. 9.
2001 pod št. vložka 1/11040/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5841127
Firma: SAGRO, d.o.o., trgovina na ve-

liko in malo, Tržaška 2, Ljubljana
Skrajšana firma: SAGRO, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: ADEMI JUSUF, S. G. RE-

ČICA, TETOVO, vložek: 751.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 29. 6. 2001; ZENDELI
IMER, LENIN 33, TETOVO, vložek:
751.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 29. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik ZENDELI IMER, LENIN 33, TE-
TOVO, razrešitev: 29. 6. 2001, zastopa
brez omejitev, kot namestnik direktorja; di-
rektor SUZEV BORO, Gregorinova ulica
10, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 29. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48965
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14987 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/25325/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5841402
Firma: TRDIĆ Storitve, trgovina, k.d.

Ljubljana
Skrajšana  firma:  TRDIĆ,  k.d.,  Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Pot h igrišču 6, 1000 LJUB-

LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: TRDIĆ MARTINA, Pločan-

ska 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 16. 8.
2001; TRDIĆ BARBKA, Pločanska 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 16. 8. 2001; IMERAJ
AJET, Pot v Hrastovec 7, 1000 LJUBLJA-
NA, ne odgovarja, izstop: 16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TRDIĆ MARTINA, Pločanska 7,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 16. 8.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48966
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14988 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/25366/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5841526
Firma: ARTAČ IN ARTAČ Storitve, tr-

govina d.n.o. Notranje Gorice
Skrajšana firma: ARTAČ IN ARTAČ,

d.n.o., Notranje Gorice
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Žabnica 14, 1357 NOTRA-

NJE GORICE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ARTAČ ROBERT, Žabni-

ca 14, 1357 NOTRANJE GORICE, vlo-
žek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož.,
izstop: 26. 6. 2001; ARTAČ EDITA, Žabni-
ca 14, 1357 NOTRANJE GORICE, vlo-
žek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož.,
izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ARTAČ ROBERT, Žabnica 14, 1357
NOTRANJE GORICE, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev; družbenik
ARTAČ EDITA, Žabnica 14, 1357 NOTRA-
NJE GORICE, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-48967
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14989 z dne 18. 9.
2001 pod št. vložka 1/25371/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5841577
Firma: A’SPEKTRA promet z nepre-

mičninami, turistično posredovanje,
marketing in trgovina, d.o.o. Ljubljana

Skrajšana firma: A’SPEKTRA d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kongresni trg 6, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.777.520,00 SIT
Ustanovitelji: DEBEVEC RUŽICA, Kon-

gresni trg 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.268.400 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001; DEBEVEC JURE, Kongresni trg 6,
1000 LJUBLJANA, vložek: 509.120 SIT,
ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik DEBEVEC RUŽICA, Kongresni
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trg 6, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopanje neomejeno; družbenik
DEBEVEC JURE, Kongresni trg 6, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001, zasto-
panje neomejeno.

Sr-48968
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14990 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/25264/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DOMOVET RAKULJIČ-ZELOV
IN DRUGI za svetovanje, storitve in raz-
voj, d.n.o., Prijateljeva 5, Ljubljana

Skrajšana firma: DOMOVET RAKU-
LJIČ-ZELOV in drugi d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Prijateljeva 5, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: MASTNAK JELA, Prijate-
ljeva 5, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim
premož., izstop: 26. 6. 2001; RAKULJIČ-
ZELOV SIMON, Prijateljeva 5, 1000 LJUB-
LJANA, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RAKULJIČ-ZELOV SIMON, Prijate-
ljeva 5, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48969
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14991 z dne 18. 9.
2001 pod št. vložka 1/15076/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5839742
Firma: PRO - DOM, podjetje za pro-

met z nepremičninami, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Središka ul. 4, Ljubljana

Skrajšana firma: PRO - DOM, d.o.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Središka ul. 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: JUG RAJMUND, Ciril Me-

todov trg 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.508.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JUG RAJMUND, Ciril Metodov trg
20, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48970
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14992 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/18218/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5646987
Firma: PUTRIH IN DRUGI trgovina in

gostinstvo d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: PUTRIH in drugi
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Slomškova 17/a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PUTRIH ROMAN, SLOM-

ŠKOVA 17/A, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001; VERŠEC VLADO, Nova vas
19, 8259 BIZELJSKO, vložek: 4.000 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PUTRIH ROMAN, SLOMŠKOVA
17/A, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48971
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14993 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/27469/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5934885
Firma: BABILON podjetje za go-

stinstvo, turizem in catering, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: BABILON, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kongresni trg 3, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAPIČ ALOJZ, Kosovelo-

va 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.350.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001; VRŠEC IGOR, Rožna 5, 5280 IDRI-
JA, vložek: 150.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VRŠEC IGOR, Rožna 5, 5280 IDRI-
JA, razrešitev: 2. 7. 2001, zastopa in pred-
stavlja duržbo v notranjem in zunanjetrgo-
vinskem prometu brez omejitev; direktor
PAPIČ ALOJZ, Kosovelova 18, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001, te-
hnični direktor zastopa in predstavlja dru-
žbo v notranjem in zunanjetrgovinskem pro-
metu brez omejitev.

Sr-48972
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14994 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/27419/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5926661
Firma: JEREMIČ NADA IN OSTALI

Storitve, gostinstvo, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: JEREMIČ NADA IN

OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ig 106, 1292 IG
Ustanovitelji: JEREMIČ NADA, Nazorje-

va 2, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim pre-

mož., izstop: 16. 8. 2001; JEREMIČ TA-
TJANA, Ig 106, 1292 IG, odg. s svojim
premož., izstop: 16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JEREMIČ NADA, Nazorjeva 2, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 16. 8. 2001, za-
stopa brez omejitev; družbenik JEREMIČ
TATJANA, Ig 106, 1292 IG, razrešitev:
16. 8. 2001, zastopa brez omejitev kot
namestnik direktorja.

Sr-48973
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14995 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/27095/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5924014
Firma: ENDI LUKIČ k.d.
Skrajšana firma: ENDI LUKIČ k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Kolodvorska 007, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 6.000,00 SIT
Ustanovitelji: LUKIĆ DRAGAN, Tabor

006, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 2. 7.
2001; MAKSIMOVIĆ ZORAN, Raičeva 73
A, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LUKIĆ DRAGAN, Tabor 006, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-48974
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14996 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/27086/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5914337
Firma: TEX-COLOR trgovina in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: Tex-Color, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Špruha 29, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 8.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: TEX-COLOR, FARBEN-

PUTZE-LACKE GMBH UND CO. Betrieb-
sgesellschaft, Heckerstieg 4, ERFURT,
vložek: 6.966.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 2. 7. 2001; POTOČNIK BORUT,
Wolfova ulica 1, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 567.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 7. 2001; BOH ALOJZIJ, Wolfova ulica
1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 567.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor POTOČNIK BORUT, Wolfova ulica
1, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48975
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14997 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/15434/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
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kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5693276
Firma: KOPRENA podjetje za proiz-

vodnjo, trgovino, gradbeništvo, marke-
ting, turizem, storitve in zunanjo trgovi-
no d.o.o.

Skrajšana firma: KOPRENA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Mestni trg 6, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: PREDOVIČ NADA, Bratov

Učakar 124, 1000 LJUBLJANA, vložek:
900.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 8.
2001; KOVAČ P.O., Stari drum 128, SA-
RAJEVO, vložek: 608.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PREDOVIČ NADA, Bratov Učakar
124, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 16. 8.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48976
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14998 z dne 18. 9.
2001 pod št. vložka 1/26795/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5913683
Firma: ZMIJANJEPROGRES storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: ZMIJANJEPROGRES,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Trubarjeva 5, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAKOVLJEVIĆ SPASE, A.

Vivode 43, PULA HRVAŠKA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JAKOVLJEVIĆ SPASE, A. Vivode
43, PULA HRVAŠKA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev; prokurist
PETROVIĆ DARINKA, Na Zelenici 5 b,
1360 VRHNIKA, razrešitev: 2. 7. 2001.

Sr-48977
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14999 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/26709/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5913217
Firma: JOTANOVIČ-NEGI promet z

nepremičninami, d.n.o., Ljubljana, Tr-
žaška 2

Skrajšana firma: JOTANOVIČ-NEGI,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: JOTANOVIČ GEORGINA,

Brodarjev trg 15, 1000 LJUBLJANA, odg.

s svojim premož., izstop: 2. 7. 2001; JO-
TANOVIČ NEVENKA, Brodarjev trg 15,
1000 LJUBLJANA, odg. s svojim premož.,
izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik JOTANOVIČ GEORGINA, Brodar-
jev trg 15, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
2. 7. 2001, zastopa brez omejitev, kot na-
mestnik direktorja; direktor JOTANOVIČ
NEVENKA, Brodarjev trg 15, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 2. 7. 2001, zastopa
brez omejitev.

Sr-48978
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15000 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/26580/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5872782
Firma: JAKIČ družba za storitve in

proizvodnjo, k.d., Preserje, Podpeč 40
Skrajšana firma: JAKIČ k.d., Preserje
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Podpeč 40, 1352 PRESERJE
Osnovni kapital: 1.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAKIČ LIJANA, Martina Kr-

pana 49, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim
premož., izstop: 2. 7. 2001; JAKIČ TOMI-
SLAV, Petrovičeva 5, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JAKIČ LIJANA, Martina Krpana 49,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-48979
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15001 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/06068/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5349770
Firma: INTEROPREMA trgovina, inže-

niring in oprema objektov, d.o.o., Ljub-
ljana, Groharjeva 2a

Skrajšana firma: INTEROPREMA,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Groharjeva 2a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.500,00 SIT
Ustanovitelji: RUS FRANC, Reboljeva

4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.500
SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RUS FRANC, Reboljeva 4, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 16. 8. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-48980
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15002 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/26477/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-

gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5896037
Firma: ČESEN DORČES & DRUGI dru-

žba za trgovino in gostinstvo, d.n.o.,
Ljubljana, Lemeževa 10

Skrajšana firma: ČESEN DORČES &
DRUGI, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Lemeževa 10, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: ČESEN ŠPELA, Lemeže-
va 10, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim
premož., izstop: 26. 6. 2001; ČESEN IRE-
NA, Lemeževa 10, 1000 LJUBLJANA, odg.
s svojim premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ČESEN ŠPELA, Lemeževa 10,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev; direktor ČE-
SEN IRENA, Lemeževa 10, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa
brez omejitev.

Sr-48981
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15003 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/26343/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5893542
Firma: ALL-TRADE export-import,

d.o.o., Ljubljana, Ob Pristanu 1
Skrajšana firma: ALL-TRADE d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ob Pristanu 1, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAVŠIČ EMIL, Šempas 75

D, 5261 ŠEMPAS, vložek: 375.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001; PAV-
ŠIČ JELKA, Šempas 75 D, 5261 ŠEM-
PAS, vložek: 375.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 26. 6. 2001; CVETKOVSKI MARI-
JA, Ob Pristanu 1, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 375.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; CVETKOVSKI PETAR, Ob
Pristanu 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
375.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PAVŠIČ EMIL, Šempas 75 D, 5261
ŠEMPAS, razrešitev: 26. 6. 2001, zasto-
pa brez omejitev; zastopnik PAVŠIČ JEL-
KA, Šempas 75 D, 5261 ŠEMPAS, razre-
šitev: 26. 6. 2001, zastopa brez omejitev;
zastopnik CVETKOVSKI MARIJA, Ob Pri-
stanu 1, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev; za-
stopnik CVETKOVSKI PETAR, Ob Pristanu
1, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48982
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15004 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/26624/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena
Zakona o finančnem poslovanju podjetij
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(Ur. l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5911125
Firma: POZEJDON TRČEK IN SIN pro-

met z nepremičninami, d.n.o.
Skrajšana firma: POZEJDON Trček in

sin, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Kotnikova 5, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: TRČEK JURIJ, Žorgova

73, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 16. 8. 2001; TRČEK JURIJ,
Štihova 24, 1000 LJUBLJANA, odg. s svo-
jim premož., izstop: 16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik TRČEK JURIJ, Žorgova 73,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 16. 8.
2001, zastopa družbe neomejeno.

Sr-48983
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15005 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/26271/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5898498
Firma: RODOŠEK IN DRUGI storitve-

no in trgovsko podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: RODOŠEK IN DRUGI

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Hruševo 13, 1356 DOBROVA
Ustanovitelji: RODOŠEK VIKTOR, Pod-

vozna pot 12, 1000 LJUBLJANA, odg. s
svojim premož., izstop: 26. 6. 2001; KU-
KUČKA SUZANA, Podvozna pot 12, 1000
LJUBLJANA, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RODOŠEK VIKTOR, Podvozna pot
12, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48984
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15007 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/12768/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5502497
Firma: PODBREGAR & CO. storitveno

podjetje d.n.o.
Skrajšana firma: PODBREGAR & CO.

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Robova 7 a, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PODBREGAR ANDREJ,

Robova c.  7 a,  1360  VRHNIKA,  vložek:
4.000 SIT,  odg.  s svojim  premož.,  iz-
stop: 2. 7. 2001; GOČEN NATAŠA,
Robova c. 7 a, 1360 VRHNIKA, vložek:
4.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PODBREGAR ANDREJ, Robova c.
7 a, 1360 VRHNIKA, razrešitev: 2. 7.
2001, družbo predstavlja in zastopa brez
omejitev pooblastil.

Sr-48985
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15008 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/18624/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5639395
Firma: VEND Trgovina, izvoz-uvoz,

storitve d.o.o. Ljubljana, Rožna dolina
C. VI 3

Skrajšana firma: VEND d.o.o. Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna dolina C. VI 3, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: CETINSKI MIRO, Rožna

dolina c. VI 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor CETINSKI MIRO, Rožna dolina c. VI
3, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48986
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15009 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/11141/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5501539
Firma: MEDIPHA družba za svetova-

nje in trgovino d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: MEDIPHA d.o.o. Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tugomerjeva 32, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.662.500,00 SIT
Ustanovitelji: KLANČAR JANEZ, Can-

karjeva cesta 4, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 831.250 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 7. 2001; GREGORIČ-KLANČAR DANI-
CA, Tugomerjeva ulica 32, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 831.250 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KLANČAR JANEZ, Cankarjeva ce-
sta 4, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev; zastopnik
GREGORIČ-KLANČAR DANICA, Tugomer-
jeva ulica 32, 1000 LJUBLJANA, razreši-
tev: 2. 7. 2001, zastopa brez omejitev, kot
namestnik direktorja.

Sr-48987
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15010 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/20311/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-

kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5673542
Firma: OSTRIGA Trgovina, gostin-

stvo, d.o.o., Ljubljana, Nagodetova 18
Skrajšana firma: OSTRIGA, d.o.o. Ljub-

ljana, Nagodetova 18
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Nagodetova 18, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRŽIŠNIK ROZALIJA, Na-

godetova 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
600.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001; KRŽIŠNIK FRANC, Nagodetova 18,
1000 LJUBLJANA, vložek: 300.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001; KRŽIŠNIK
UROŠ, Nagodetova 18, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 300.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 7. 2001; KRŽIŠNIK MARKO, Nagodeto-
va 18, 1000 LJUBLJANA, vložek: 300.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KRŽIŠNIK ROZALIJA, Nagodetova
18, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48988
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15011 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/18539/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5685729
Firma: AKM družba za storitve in tr-

govino, d.o.o.
Skrajšana firma: AKM d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Breg pri Kočevju 27, 1332

STARA CERKEV
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAJC HELENA, Breg pri

Kočevju 27, 1332 STARA CERKEV, vlo-
žek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZAJC MARJAN, Breg pri Kočevju
27, 1332 STARA CERKEV, razrešitev:
2. 7. 2001.

Sr-48989
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15012 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/18087/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5727766
Firma: VULPRA storitveno in trgov-

sko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: VULPRA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dolenjska cesta 303, 1000

LJUBLJANA
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Osnovni kapital: 1.514.000,00 SIT
Ustanovitelji: MODIC BORIS, Šercerje-

va 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.514.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
10. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MODIC BORIS, Šercerjeva 13,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 10. 9.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48990
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15013 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/21896/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5741360
Firma: TOP WEST LINE d.o.o., podje-

tje za proizvodnjo, trgovino, gostin-
stvo, turizem, inženiring, storitve in zu-
nanjo trg. ter zast. tuj. partnerjev in kon-
signacijo Ljubljana

Skrajšana firma: TOP WEST LINE
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Brdo 25, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.511.000,00 SIT
Ustanovitelji: POTKONJAK JOŽICA, Ce-

sta na Brdo 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.511.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor POTKONJAK JOŽICA, Cesta na Br-
do 25, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48991
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15014 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/29771/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1227505
Firma: RNA storitve d.o.o.
Skrajšana firma: RNA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
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 SIT, ne odgovarja, izstop:
13. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SVETEK DUŠAN, Pšata 20/a, 1262
DOL PRI LJUBLJANI, razrešitev: 13. 7.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48992
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/15015 z dne 18. 9.
2001 pod št. vložka 1/29804/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1216139
Firma: SIMONČIČ IN OSTALI posre-

dovanje blaga in storitev v prometu,
d.n.o.

Skrajšana firma: SIMONČIČ IN OSTA-
LI d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Glonarjeva 8, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: LUKIĆ DEJAN, Prušniko-
va ulica 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001; SIMONČIČ ALEŠ, Ižanska
cesta 94 A, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LUKIĆ DEJAN, Prušnikova ulica 8,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev; zastopnik SI-
MONČIČ ALEŠ, Ižanska cesta 94 A, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev kot namestnik direk-
torja.

Sr-48993
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15016 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/29882/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1215710
Firma: HEMB XXI d.o.o., družba za

proizvodnjo, promet, projektira- nje, in-
ženiring, svetovanje, uvozno-izvozne
sto- ritve

Skrajšana firma: HEMB XXI d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Martinčeva ulica 5, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HOĆANIN HARUN, Ul. R.

Burdževića, NOVI PAZAR, vložek:
570.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; ŠABANOVIĆ DAUT, Ul. Bogoljuba
Čukića 19, NOVI PAZAR, vložek: 427.500
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001;
BURIM BERIŠA, Ul. M. Popovića 67, NO-
VI PAZAR, vložek: 142.500 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 26. 6. 2001; BUŠI MEMET,
Ul. Svetosavska 14/4, PRIŠTINA, vložek:
285.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; PAPEŽ BOGOMIR STANKO, Mar-
tinčeva ulica 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
75.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BUŠI MEMET, Ul. Svetosavska
14/4, PRIŠTINA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev; direktor PAPEŽ BO-
GOMIR STANKO, Martinčeva ulica 5,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48994
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15017 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/29898/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-

kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1195816
Firma: HIBRAL Podjetje za trgovino

in storitve d.o.o. Ljubljana, Puhova 12
Skrajšana firma: HIBRAL, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Puhova 12, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAH-ZIMMERMANN HIL-

DA, Suhadole 63, 1218 KOMENDA, vlo-
žek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LAH-ZIMMERMANN HILDA, Suha-
dole 63, 1218 KOMENDA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-48995
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15018 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/30053/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1243675
Firma: GALLUPOV INŠTITUT družba

za tržne in druge raziskave d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: GALLUPOV INŠTITUT
d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gradnikove brigade 11,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOMAC VITO, ČEZSOČA

75, 5220 TOLMIN, vložek: 2.100.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOMAC VITO, ČEZSOČA 75, 5220
TOLMIN, razrešitev: 26. 6. 2001.

Sr-48996
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15019 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/30066/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1242938
Firma: KIA HATOR trgovina, posre-

dništvo, marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: KIA HATOR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Podmilščakova 51, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUK VOJKA, Tlake 1,

3252 ROGATEC, vložek: 1.500.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VUK VOJKA, Tlake 1, 3252 ROGA-
TEC, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez
omejitev.
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Sr-48997
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15020 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/30188/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1244043
Firma: BUGYI - BUĐI & CO. posredniš-

tvo, proizvodnja, prodaja usnjene in tek-
stilne konfekcije ter galanterije, d.n.o.,
Medvode

Skrajšana firma: BUGYI - BUĐI & CO,
d.n.o., Medvode

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Zbilje 22/c, 1215 MEDVODE
Ustanovitelji: BUĐI ALEKSANDRA, Zbi-

lje 22/c, 1215 MEDVODE, odg. s svojim
premož., izstop: 26. 6. 2001; BUDJI-
MILIĆEVIĆ TATJANA, Ul. E. Krajcara 010,
IKA, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BUĐI ALEKSANDRA, Zbilje 22/c,
1215 MEDVODE, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev; zastopnik BUDJI-
MILIĆEVIĆ TATJANA, Ul. E. Krajcara 010,
IKA, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez
omejitev kot namestnica direktorja.

Sr-48998
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15021 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/30220/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1243870
Firma: ALBA & NIT - ELEZKURTAJ po-

djetje za gradbeništvo in trgovino, k.d.,
Ljubljana

Skrajšana firma: ALBA & NIT - ELEZ-
KURTAJ, k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Parmova ulica 39, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: ELEZKURTAJ ZARIJE,

Brut, DRAGAŠ, odg. s svojim premož., iz-
stop: 26. 6. 2001; ELEZKURTAJ BEHA-
RE, Žur, PRIZREN, vložek: 1.000 SIT,
odg. do viš. nevp. vlo, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik ELEZKURTAJ ZARIJE, Brut, DRA-
GAŠ, razrešitev: 26. 6. 2001, komplemen-
tar - vodja poslov, zastopa brez omejitev.

Sr-48999
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/15022 z dne 18. 9.
2001 pod št. vložka 1/30221/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1244523
Firma: BENESON PUNGERL storitve

in trgovina k.d.
Skrajšana firma: BENESON PUNGERL

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba

Sedež: Kozinova 2, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: PUNGERL ANDREJ, Ko-
zinova 2, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim
premož., izstop: 26. 6. 2001; PUNGERL
VERA, Zaloška 78 A, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik PUNGERL ANDREJ, Kozinova
2, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001.

Sr-49000
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15023 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/30381/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1278398
Firma: SMOLIČ IN OSTALI d.n.o., po-

djetje za gostinstvo in posredništvo z
nepremičninami

Skrajšana firma: SMOLIČ IN OSTALI
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova c. 187, 1000
LJUBLJANA

Ustanovitelji: BOERC SMOLIČ GABRI-
ELA, Celovška cesta 189, 1000 LJUBLJA-
NA, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001; SMOLIČ JOŽE, Celovška cesta
189, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BOERC SMOLIČ GABRIELA, Ce-
lovška cesta 189, 1000 LJUBLJANA, raz-
rešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez omeji-
tev, razen pri poslih, ki se ne opravljajo
redno v okviru dejavnosti, ali so posebne-
ga in rizičnega pomena, in sicer pridobi-
tev, odtujitev ali obremenitev nepremičnin,
gradnja ali rekonstrukcija stavb, kapitalska
udeležba v drugih družbah, kooperacijski
in drugi trajni posli za dobo, ki je daljša od
enega leta, ustanovitev ali ukinitev filial ali
obratov, najem kreditov ali dajanje poroš-
tev, če znesek preseže tolarsko protivre-
dnost 5.000 dem, sprejem ali odpust za-
poslenih, imenovanje tretje osebe za di-
rektorja in dodelitev ali odvzem prokure;
direktor SMOLIČ JOŽE, Celovška cesta
189, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev, razen pri po-
slih, ki se ne opravljajo redno v okviru de-
javnosti, ali so posebnega in rizičnega po-
mena, in sicer pridobitev, odtujitev ali obre-
menitev nepremičnin, gradnja ali rekon-
strukcija stavb, kapitalska udeležba v
drugih družbah, kooperacijski in drugi traj-
ni posli za dobo, ki je daljša od enega leta,
ustanovitev ali ukinitev filial ali obratov, na-
jem kreditov ali dajanje poroštev, če zne-
sek preseže tolarsko protivrednost 5.000
dem, sprejem ali odpust zaposlenih, ime-
novanje tretje osebe za direktorja in dode-
litev ali odvzem prokure.

Sr-49001
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15024 z dne

18. 9. 2001 pod št. vložka 1/30479/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1293877
Firma: EX GROUP gradbeni inženi-

ring, trgovina, finance, turizem in zaba-
viščni park, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: EX GROUP, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska cesta 156, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: REBEK LIDIJA, Rožna do-

lina, cesta XVII 6, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor REBEK LIDIJA, Rožna dolina, cesta
XVII 6, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49002
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15025 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/30802/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1313495
Firma: KRONCA gostinstvo in trgovi-

na, d.o.o.
Skrajšana firma: KRONCA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pokljukarjeva c. 29, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ERŽEN MARJAN, Kante-

tova ulica 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.050.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; BANFI FRANC, Trubarjeva
cesta 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.050.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BANFI FRANC, Trubarjeva cesta 7,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001; prokurist ERŽEN MARJAN, Kan-
tetova ulica 38, 1000 LJUBLJANA, raz-
rešitev: 26. 6. 2001; prokurist ERŽEN
KARLA, Kantetova ulica 38, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 26. 6. 2001; prokurist
ROGELJ MARJETA, Jezero 58, 1352
PRESERJE, razrešitev: 26. 6. 2001.

Sr-49003
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15026 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/30816/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1303961
Firma: KAŠČA FUNDA S. & CO. trgo-

vina in cvetličarna d.n.o.
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Skrajšana firma: KAŠČA FUNDA S. &
CO. d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA NOTRANJSKEGA
ODREDA 15, 1386 STARI TRG PRI
LOŽU

Ustanovitelji: FUNDA SONJA, Iga vas
27 A, 8342 STARI TRG PRI LOŽU, odg. s
svojim premož., izstop: 26. 6. 2001; FUN-
DA JOŽE, Iga vas 27 A, 8342 STARI TRG
PRI LOŽU, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FUNDA SONJA, Iga vas 27 A, 8342
STARI TRG PRI LOŽU, razrešitev: 26. 6.
2001.

Sr-49004
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/15027 z dne 18. 9.
2001 pod št. vložka 1/30857/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5682533
Firma: PUŠPAN proizvodno, predelo-

valno in trgovsko podjetje, d.o.o. Ljub-
ljana

Skrajšana firma: PUŠPAN, d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trubarjeva 47, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽAGAR BORIS, Jakčeva

ulica 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŽAGAR BORIS, Jakčeva ulica 5,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001.

Sr-49005
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15028 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/30931/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1195310
Firma: TISKARNA - GALERIJA AVSE-

NIK d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Staničeva 33 B, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.875.213,00 SIT
Ustanovitelji: AVSENIK MARTIN, Stani-

čeva 33/b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.875.213 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor AVSENIK MARTIN, Staničeva 33/b,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49006
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15029 z dne

18. 9. 2001 pod št. vložka 1/31502/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1363697
Firma: ŠEFI & CO d.n.o. trgovsko in

gradbeno podjetje Ljubljana
Skrajšana firma: ŠEFI & CO d.n.o. Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Celovška 136, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: ŠEFI ISAKU, Velešta bb,

STRUGA, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001; ROŽMANEC BARBARA, Tr-
žaška cesta 49 A, 1370 LOGATEC, odg. s
svojim premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠEFI ISAKU, Velešta bb, STRUGA,
razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez ome-
jitev; prokurist ROŽMANEC BARBARA, Tr-
žaška cesta 49 A, 1370 LOGATEC, razre-
šitev: 26. 6. 2001.

Sr-49007
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15030 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/31633/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1381229
Firma: P.A.B. AJKIĆ k.d. družba za

gostinske storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: P.A.B. AJKIĆ k.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Dunajska cesta 101, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: AJKIĆ JASMIN, Jakčeva

ulica 29, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim
premož., izstop: 26. 6. 2001; BEGA-
NOVIĆ ZLATKO, Prištinska ulica 4, 1000
LJUBLJANA, vložek: 100.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 26. 6. 2001; PEJAŠI-
NOVIĆ ROMAN, Jakčeva ulica 31, 1000
LJUBLJANA, vložek: 100.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor AJKIĆ JASMIN, Jakčeva ulica 29,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49008
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15031 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/32056/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1414127
Firma: ENA TRADE d.o.o., podjetje za

trgovino in storitve
Skrajšana firma: ENA TRADE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dunajska 209, 1000 LJUB-

LJANA

Osnovni kapital: 2.591.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUMER ZORAN, Kratka

pot 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.591.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KUMER ZORAN, Kratka pot 1, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001.

Sr-49009
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15032 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/32590/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1482858
Firma: GRIG SAB Bioenergetske ra-

ziskave in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: GRIG SAB d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Celarčeva 26, 1125 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRYGORCHUK VOLODY-

MYR, 6 Linija 21, ODESSA, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GRYGORCHUK VOLODYMYR, 6 Li-
nija 21, ODESSA, razrešitev: 9. 7. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-49010
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15061 z dne
18. 9. 2001 pod št. vložka 1/21282/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5700906
Firma: JASS-HODŽIČ podjetje za

trgovino  in  storitve,  k.d.,  Ljubljana,
Breg 8

Skrajšana firma: JASS-HODŽIČ, k.d.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Breg 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: HODŽIČ JASMIN, Breg 8,

1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001; GAVRILOVIČ VIOLETA, Krakovska
10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik HODŽIČ JASMIN, Breg 8, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopnik - komplementar zastopa brez ome-
jitev.

Sr-49011
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15062 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/05265/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:
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Matična številka: 5367620
Firma: OGARD KREN IN KREN dru-

žba za trgovino, proizvodnjo, turizem in
storitve, d.n.o. Ljubljana

Skrajšana firma: OGARD KREN IN
KREN, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna dolina c. XVII/10,
1111 LJUBLJANA

Ustanovitelji: KREN DRAGO, Polom 14,
1332 STARA CERKEV, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 23. 8. 2001; KREN NEVE-
NA, Rožna dolina c. XVII št. 10, 1111
LJUBLJANA, odg. s svojim premož., izstop:
23. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KREN NEVENA, Rožna dolina c. XVII
št. 10, 1111 LJUBLJANA, razrešitev:
23. 8. 2001, zastopa in predstavlja dru-
žbo brez omejitev; direktor KREN DRA-
GO, Polom 14, 1332 STARA CERKEV,
razrešitev: 23. 8. 2001, zastopa in pred-
stavlja družbo brez omejitev.

Sr-49013
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15194 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/02300/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5292387
Firma: TRGOVSKO PODJETJE BIZ-

JAN marketing, tehnologija in inženi-
ring d.o.o. Ljubljana

Skrajšana firma: TRGOVSKO PODJE-
TJE BIZJAN, d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Savlje 87, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.609.200,00 SIT
Ustanovitelji: BIZJAN JANKO, Polje c.

VI/16, 1260 LJUUBLJANA POLJE, vložek:
1.609.200 SIT, ne odgovarja, izstop:
23. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BIZJAN JANKO, Polje c. VI/16,
1260 LJUUBLJANA POLJE, razrešitev:
23. 8. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49014
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15195 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/02571/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5296412
Firma: ICG PROJECT ENGINEERING

d.o.o. podjetje za proizvodnjo, trgovino
neživilskih proizvodov, inženiring, mar-
keting, storitve, zunanjo trgovino in za-
stopanje tujih partnerjev, Ljubljana

Skrajšana firma: ICG PROJECT ENGI-
NEERING d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 29, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.525.000,00 SIT

Ustanovitelji: MERHAR TATJANA, Prvo-
borca 9, 4271 JESENICE, vložek:
1.372.500 SIT, ne odgovarja, izstop:
23. 8. 2001; MERHAR ANICA, Prvoborca
9, 4271 JESENICE, vložek: 152.500 SIT,
ne odgovarja, izstop: 23. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MERHAR TATJANA, Prvoborca 9,
4271 JESENICE, razrešitev: 23. 8. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-49015
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15196 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/02805/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5313775
Firma: CIBIS oprema in proizvodnja,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: CIBIS d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Bohoričeva 5, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠENK BORIS, Brodarjev

trg 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 23. 8.
2001; RABZELJ FRANC, Pot na Fužine
35, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 23. 8. 2001;
CIMERMAN EGIDIJ, Glinek 21, 1291
ŠKOFLJICA, vložek: 700.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 23. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor CIMERMAN EGIDIJ, Glinek 21,
1291 ŠKOFLJICA, razrešitev: 23. 8.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49016
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15197 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/03241/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5311110
Firma: EUROSPORT trgovsko podje-

tje d.o.o. Ljubljana, Trg Ajdovščina 1
Skrajšana firma: EUROSPORT d.o.o.

Ljubljana, Trg Ajdovščina 1
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Trg Ajdovščina 1, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.503.000,00 SIT
Ustanovitelji: STRNIŠA MARJAN, Rav-

barjeva 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
751.500 SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 8.
2001; SOJER DAMJAN, Rožna dolina ce-
sta IX/53, 1000 LJUBLJANA, vložek:
751.500 SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 8.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SOJER DAMJAN, Rožna dolina ce-
sta IX/53, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
16. 8. 2001.

Sr-49017
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15198 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/03494/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5320313
Firma: CR Informacijski inženiring

Ljubljana d.o.o.
Skrajšana firma: CR Ljubljana d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dunajska 106, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOSMINA SREČKO, Bo-

risa Kalina 54, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 375.500 SIT, ne odgovarja, izstop:
23. 8. 2001; PRATNEKER DANIJEL, Zvez-
na 26, 2109 MARIBOR, vložek: 375.500
SIT, ne odgovarja, izstop: 23. 8. 2001;
ZAJEC JANEZ, Kogojeva 15, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 375.500 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 23. 8. 2001; INDIHAR SIMON,
Gosposvetska 17, 4000 KRANJ, vložek:
375.500 SIT, ne odgovarja, izstop: 23. 8.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOSMINA SREČKO, Borisa Kalina
54, 5000 NOVA GORICA, razrešitev:
23. 8. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49018
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15199 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/03505/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5308151
Firma: GALAXIA alternativa-terapije,

razgovori, tečaji, d.o.o., Ljubljana, Bi-
čevje 1/I

Skrajšana firma: GALAXIA, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bičevje 1/I, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.527.000,00 SIT
Ustanovitelji: LEBE JANJA, Hercegov-

ska 4, 1351 LOG PRI BREZOVICI, vložek:
1.527.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
23. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LEBE JANJA, Hercegovska 4, 1351
LOG PRI BREZOVICI, razrešitev: 23. 8.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49019
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15200 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/03853/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5314526
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Firma: PA TECHNOLOGIES podjetje
za računalniški inženiring in konsalting
d.o.o.

Skrajšana firma: PAT d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dalmatinova 1, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.702.000,00 SIT
Ustanovitelji: JOVAN ANICA, Snebersko

nabrežje 76, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.702.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JOVAN ANICA, Snebersko nabrežje
76, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 16. 8.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49020
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15201 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/05865/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5353351
Firma: CHEMEX proizvodno trgovsko

podjetje d.o.o., Koprska 106 C Ljub-
ljana

Skrajšana firma: CHEMEX d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koprska 106 C, 1111 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.643.000,00 SIT
Ustanovitelji: SUŠNIK JOŽE, Rožna do-

lina c. XV/18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.643.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SUŠNIK JOŽE, Rožna dolina c.
XV/18, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
16. 8. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49021
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15202 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/06203/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5374049
Firma: J.K. ELECTRONIC d.o.o.
Skrajšana firma: J.K. ELECTRONIC,

d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ob Dolenjski železnici 72,

1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KORENČAN JANEZ, Ul.

Gubčeve brigade 3, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 23. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor  KORENČAN  JANEZ,  Ul.  Gub-
čeve  brigade  3,  1000  LJUBLJANA,
razrešitev:  23. 8. 2001,  zastopa  brez
omejitev.

Sr-49022
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15203 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/06973/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5369428
Firma: OVA INVEST investicijski inže-

niring d.o.o.
Skrajšana firma: OVA INVEST d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Parmova 53, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: VRHOVSKI VLADKO, Ljub-

ljanska ulica 17/b, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 1.502.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
23. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VRHOVSKI VLADKO, Ljubljanska uli-
ca 17/b, 2000 MARIBOR, razrešitev:
23. 8. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49023
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15204 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/07349/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5403278
Firma: PETI podjetje za kulturno

umetniško dejavnost, d.o.o., Kardelje-
va ploščad 13, Ljubljana

Skrajšana firma: PETI, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kardeljeva ploščad 13, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEKULIČ PEPI, Ulica bra-

tov Učakar 30, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 23. 8.
2001; SEKULIČ TINA, Ulica bratov Učakar
30, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 23. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik SEKULIČ PEPI, Ulica bratov Uča-
kar 30, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
23. 8. 2001, zastopa brez omejitev, kot
pomočnik direktorja; direktor SEKULIČ TI-
NA, Ulica bratov Učakar 30, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 23. 8. 2001, zastopa
brez omejitev.

Sr-49024
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15205 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/07927/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5392527
Firma: FAMOSUS podjetje za propa-

gando, public relations in export - im-
port, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: FAMOSUS, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova 74, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARIN DIANA, Trubarjeva

77, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.200.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 8. 2001;
BIZJAK GAŠPER, Gospodinjska 21, 1000
LJUBLJANA, vložek: 150.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 16. 8. 2001; ZAJC ALEŠ,
Vodnikova 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
150.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 8.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MARIN DIANA, Trubarjeva 77, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 16. 8. 2001, za-
stopa podjetje neomejeno.

Sr-49025
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15206 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/07986/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5404754
Firma: AMMI trgovsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana Bratovževa ploščad 36
Skrajšana firma: AMMI, d.o.o., Ljublja-

na
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Bratovževa ploščad 36, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.518.962,00 SIT
Ustanovitelji: AMON MARIJA, BRATOV-

ŽEVA PLOŠČAD 36, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.518.962 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 23. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor AMON MARIJA, BRATOVŽEVA PLO-
ŠČAD 36, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
23. 8. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49026
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15207 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/08033/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5393043
Firma: KRAUS podjetje za jahtni turi-

zem, d.o.o. Ul. Gubčeve brigade 84,
Ljubljana

Skrajšana firma: KRAUS, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Gubčeve brigade 84,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.730.000,00 SIT
Ustanovitelji: SELAN KRAUS ANICA,

UL. GUBČEVE BRIGADE 84, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 865.000 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 23. 8. 2001; KRAUS PETER,
AM ROTLAUBER 9, WALDECK, vložek:
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865.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 23. 8.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SELAN KRAUS ANICA, UL. GUB-
ČEVE BRIGADE 84, 1000 LJUBLJANA,
razrešitev: 23. 8. 2001, zastopa brez
omejitev.

Sr-49027
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15208 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/08129/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5393680
Firma: INTER GEE d.o.o., podjetje za

proizvodnjo, trgovino, storitve in zuna-
njo trgovino Ljubljana

Skrajšana firma: INTER GEE, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ižanska c. 146, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.080,00 SIT
Ustanovitelji: GRMEK MIHAEL, Ižanska

c. 146, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.080 SIT, ne odgovarja, izstop:
23. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GRMEK MIHAEL, Ižanska c. 146,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 23. 8.
2001, zastopa družbo z neomejenimi poo-
blastili.

Sr-49028
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15209 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/08762/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena
Zakona o finančnem poslovanju podjetij
(Ur. l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5423554
Firma: DOMKOLOR trgovsko podje-

tje, d.o.o., Jakominova 16, 61357 No-
tranje Gorice

Skrajšana firma: DOMKOLOR d.o.o.,
Vnanje Gorice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jamnikova 16, 1357 NOTRA-
NJE GORICE

Osnovni kapital: 1.732.000,00 SIT
Ustanovitelji: GORIŠEK IGOR, Jamni-

kova 16, 1357 NOTRANJE GORICE, vlo-
žek: 1.732.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
23. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GORIŠEK IGOR, Jamnikova 16,
1357 NOTRANJE GORICE, razrešitev:
23. 8. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49029
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/15210 z dne 20. 9.
2001 pod št. vložka 1/08857/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5423945
Firma: BOTEGA export-import, trgo-

vina in zastopništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: BOTEGA, d.o.o., Ljub-

ljana, Valjavčeva 20
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Valjavčeva 20, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPAN DIM, Švabičeva

ulica 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
751.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 23. 8.
2001; BELIČ NIVES, Jadranska ulica 18,
1000 LJUBLJANA, vložek: 75.100 SIT, ne
odgovarja, izstop: 23. 8. 2001; BELIČ TO-
MAŽ FRANC, Jadrnska ulica 18, 1000
LJUBLJANA, vložek: 675.900 SIT, ne od-
govarja, izstop: 23. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZUPAN DIM, Švabičeva ulica 7,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 23. 8.
2001, zastopa neomejeno; zastopnik BE-
LIČ TOMAŽ FRANC, Jadrnska ulica 18,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 23. 8.
2001, namestnik direktorja, zastopa dru-
žbo brez omejitev.

Sr-49030
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15211 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/08948/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5423660
Firma: PROMIG družba za trgovino,

inženiring in storitve, Ig, d.o.o.
Skrajšana firma: PROMIG, Ig, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ig 34, 1292 IG
Osnovni kapital: 5.451.000,00 SIT
Ustanovitelji: FRIC LUDVIK, ŽLEBE

3/F, 1215 MEDVODE, vložek: 5.451.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik FRIC LUDVIK, ŽLEBE 3/F, 1215
MEDVODE, razrešitev: 16. 8. 2001, vodja
poslov. zastopa brez omejitev; zastopnik
FRIC VANDA, Žlebe 3 f, 1215 MEDVODE,
razrešitev: 16. 8. 2001, zastopa brez ome-
jitev.

Sr-49031
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15212 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/10836/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5489857
Firma: BRU storitve, trgovine in go-

stinstva, d.o.o., Velike Lašče, Velike La-
šče 32

Skrajšana firma: BRU d.o.o., Velike La-
šče

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velike Lašče 32, 1315 VELI-
KE LAŠČE

Osnovni kapital: 1.514.000,00 SIT
Ustanovitelji: PIRC IVICA, Velike Lašče

32, 1315 VELIKE LAŠČE, vložek:
757.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 23. 8.
2001; PIRC BORUT, Velika Lašče 32,
1315 VELIKE LAŠČE, vložek: 757.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 23. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PIRC IVICA, Velike Lašče 32, 1315
VELIKE LAŠČE, razrešitev: 23. 8. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-49032
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15213 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/12239/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5488915
Firma: COMMERCESHOP trgovsko,

posredniško in gradbeno podjetje,
d.o.o. Ljubljana, Martinova 8

Skrajšana firma: COMMERCESHOP,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Martinova 8, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 3.217.000,00 SIT
Ustanovitelji: VELIĆ ESAD, Martinova 8,

1000 LJUBLJANA, vložek: 3.217.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VELIĆ ESAD, Martinova 8, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 16. 8. 2001, za-
stopa brez omejitev; zastopnik RADILOVIĆ
MAJDA, Ulica padlih borcev 10, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 16. 8. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-49033
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15214 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/15029/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5808928
Firma: F.V. TRGOVINA d.o.o., Ljublja-

na, Podjetje za trgovino, posredništvo
in marketing

Skrajšana firma: F.V. TRGOVINA
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta dolomitskega odreda
26 a, 1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.708.000,00 SIT
Ustanovitelji: VREČAR FRANC, Cesta

Dolomitskega odreda 26 A, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 854.000 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 23. 8. 2001; SEVER BREDA,
Cesta Dolomitskega odreda 26, 1000
LJUBLJANA, vložek: 854.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 23. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VREČAR FRANC, Cesta Dolomitske-
ga odreda 26 A, 1000 LJUBLJANA, razre-
šitev: 23. 8. 2001, zastopa brez omejitev;
družbenik SEVER BREDA, Cesta Dolomit-
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skega odreda 26, 1000 LJUBLJANA, raz-
rešitev: 23. 8. 2001, zastopa brez omeji-
tev kot pomočnik direktorja.

Sr-49034
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15215 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/17254/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5607787
Firma: TRACOBA Podjetje za poslov-

ne zadeve, trgovino, proizvo- dnjo, mar-
keting in turizem d.o.o. Ljubljana, Miv-
ka 32

Skrajšana firma: TRACOBA, d.o.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mivka 32, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GAZDAG MARIJA, Trimlini

- Harmosmalom 40, 9220 LENDAVA, vlo-
žek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor  GAZDAG  MARIJA,  Trimlini  -
Harmosmalom  40,  9220  LENDAVA,  raz-
rešitev:  26.  6.  2001,  zastopa  brez
omejitev.

Sr-49035
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15216 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/17326/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5855080
Firma: TONI COMMERCE trgovina,

posredovanje, import-export, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: TONI COMMERCE
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Streliška 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: MATLIEV PETER, Šišen-

ska c. 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
754.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; ČEŠEK DARINKA, Gorkičeva ul. 14,
1000 LJUBLJANA, vložek: 754.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MATLIEV PETER, Šišenska c. 2,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49036
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15217 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/17585/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5840252

Firma: KAMDIT proizvodnja, trgovina
in storitve d.o.o. Malči Beličeve 89
61000 Ljubljana

Skrajšana firma: KAMDIT LJUBLJANA
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Malči Beličeve 89, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČOROLI ISMAJL, Malči

Beličeve 89, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ČOROLI ISMAJL, Malči Beličeve 89,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49037
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15218 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/17630/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5617677
Firma: NANIKA Podjetje za trgovin-

sko dejavnost in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Galjevica 60a

Skrajšana firma: NANIKA d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Galjevica 60 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.515.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARINČIČ NADJA, Galje-

vica 60 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.515.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MARINČIČ NADJA, Galjevica 60 a,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49038
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15219 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/17842/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5623723
Firma: P + C Projektconsult d.o.o.,

družba za izgradnjo in inženiring, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: P + C Projektconsult
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 9a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: BERNSTEINER WALTER,

Fresach 114, FRESACH, vložek: 565.500
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001;
BERNSTEINER GUNTER, SCHANZEN-
WEG 1, VILLACH (BELJAK), vložek:
565.500 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.

2001; URBAR MILOJKA, Rozmanova 54,
6000 KOPER, vložek: 188.500 SIT, ne
odgovarja, izstop: 26. 6. 2001; LEČNIK
DARKO, Cankarjeva 9a, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 188.500 SIT, ne odgovarja,
izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BERNSTEINER GUENTER, Schan-
zenweg 1, VILLACH (BELJAK), razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa družbo neomejeno;
zastopnik LEČNIK DARKO, Cankarjeva 9a,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa, kot namestnik direktorja,
družbo neomejeno.

Sr-49039
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15220 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/18227/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5824001
Firma: REN zastopstva, svetovanje,

trgovina, d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: ReN d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gerbičeva 9a, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GREGOR NOVAK, Brile-

jeva 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 23. 8.
2001; REBEC TOMAŽ, Rašiška 18, 1000
LJUBLJANA, vložek: 750.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 23. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor REBEC TOMAŽ, Rašiška 18, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 23. 8. 2001, za-
stopa podjetje neomejeno; družbenik NO-
VAK GREGOR, Gerbičeva 9a, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 23. 8. 2001, zastopa
podjetje neomejeno.

Sr-49040
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15221 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/18699/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5887755
Firma: GURMAN PRESS založništvo,

svetovanje, informacije, d.o.o., Ljublja-
na

Skrajšana firma: GURMAN PRESS
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.193.000,00 SIT
Ustanovitelji: DEDIČ MILAN, Ljubljanska

83, 1230 DOMŽALE, vložek: 2.193.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DEDIČ MILAN, Ljubljanska 83,
1230 DOMŽALE, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.
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Sr-49041
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15222 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/18846/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5730180
Firma: BALAŽINEC & CO, gostinstvo,

turizem, trgovina in gradbeništvo, d.n.o.
Skrajšana firma: BALAŽINEC & Co,

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ločnikarjeva 12, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: BALAŽINEC JOSIP, Loč-

nikarjeva 12, 1000 LJUBLJANA, odg. s
svojim premož., izstop: 2. 7. 2001; BALA-
ŽINEC VLADO, Kosovelova ul. 10, 4226
ŽIRI, odg. s svojim premož., izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BALAŽINEC JOSIP, Ločnikarjeva
12, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev; zastopnik
BALAŽINEC VLADO, Kosovelova ul. 10,
4226 ŽIRI, razrešitev: 2. 7. 2001, zastopa
kot komercialni direktor brez omejitev.

Sr-49042
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15223 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/19359/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5661889
Firma: KAJE trgovsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KAJE, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Golo 57, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.520.000,00 SIT
Ustanovitelji: KAVČIČ BRANKO, Šolska

ul. 4a, 4000 KRANJ, vložek: 1.520.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KAVČIČ BRANKO, Šolska ulica 4,
4000 KRANJ, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa družbo neomejeno.

Sr-49043
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15224 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/19551/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5816602
Firma: ARTEA d.o.o., podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino živilske in neživilske
stroke, marketing, gostinstvo, turizem,
inženiring, zunanjo trgovino, Ljubljana

Skrajšana firma: ARTEA d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod Hribom 55, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.710,00 SIT
Ustanovitelji: JAGER AUREA, Ulica bra-

tov Bezlajev 15, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 650.710 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; JAGER MARTIN, Ulica bra-
tov Bezlajev 15, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 850.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JAGER AUREA, Ulica bratov Bezla-
jev 15, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa in predstavlja dru-
žbo neomejeno; prokurist JAGER MARTIN,
Ulica bratov Bezlajev 15, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 26. 6. 2001.

Sr-49044
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15225 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/19820/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5842662
Firma: FLIP-FLOP podjetje za trgovi-

no in zastopanje, d.o.o., Trzin
Skrajšana firma: FLIP-FLOP, d.o.o.,

Trzin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Bergantova 23, Trzin, 1234

MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.509.237,50 SIT
Ustanovitelji: BAHOVEC BARBARA, Ri-

chard-Wagner-str. 9/3, CELOVEC, vložek:
677.664,10 SIT, ne odgovarja, izstop:
16. 8. 2001; BAHOVEC TINA, Malgajeva
ul. 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 155.442
SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 8. 2001;
BAHOVEC SREČKO, Predio Zaglav, VR-
BOSKA, HVAR, vložek: 676.131,40 SIT,
ne odgovarja, izstop: 16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BAHOVEC BARBARA, Richard-Wag-
ner-str. 9/3, CELOVEC, razrešitev: 16. 8.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49045
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15226 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/20493/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5694825
Firma: INTERMODE AP trgovina in

gradbeni inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: INTERMODE AP,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Karlovška cesta 9/I, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.574.930,00 SIT
Ustanovitelji: VELADŽIĆ SEIDA, Karlov-

ška 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 942.958
SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 8. 2001;

VULOVIĆ MIĆA, Ljubljanska cesta 84 a,
1230 DOMŽALE, vložek: 315.986 SIT, ne
odgovarja, izstop: 16. 8. 2001; ČOLIĆ TO-
MO, Basaričekova 57, CRIKVENICA, HR-
VAŠKA, vložek: 315.986 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VELADŽIĆ SEIDA, Karlovška 9, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 16. 8. 2001, za-
stopa brez omejitev; zastopnik ALIJAGIĆ
HILMIJA, Jezero 27, 1352 PRESERJE, raz-
rešitev: 16. 8. 2001, zastopa brez omeji-
tev, kot namestnik direktorja; zastopnik VU-
LOVIĆ MIĆA, Ljubljanska cesta 84 a, 1230
DOMŽALE, razrešitev: 16. 8. 2001, name-
stnik direktorice - ni pooblaščen za sklepa-
nje pogodb, s katerimi zavezuje družbo nad
zneskom 1,800.000,00 sit in za pogodbe,
s katerimi se pridobivajo ali odprodajajo ne-
premičnine v imenu družbe; zastopnik
ČOLIĆ TOMO, Basaričekova 57, CRIKVE-
NICA, HRVAŠKA, razrešitev: 16. 8. 2001,
namestnik direktorice - ni pooblaščen za
sklepanje pogodb, s katerimi zavezuje dru-
žbo nad zneskom 1,800.000,00 sit in za
pogodbe, s katerimi se pridobivajo ali pro-
dajajo nepremičnine v imenu družbe.

Sr-49046
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15227 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/21315/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5716519
Firma: AMALES Podjetje za trgovino

in proizvodnjo lesa in lesnih izdelkov,
export-import, d.o.o., Kočevska c. 30,
Škofljica

Skrajšana firma: AMALES d.o.o., Ško-
fljica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kočevska c. 30, 1291 ŠKO-
FLJICA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZORC AMALIJA, Kočev-

ska c. 30, 1291 ŠKOFLJICA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZORC AMALIJA, Kočevska c. 30,
1291 ŠKOFLJICA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49047
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15228 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/22821/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5840597
Firma: KER-TEAM Podjetje za inženi-

ring, trgovino in svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Pod bresti 23

Skrajšana firma: KER-team, d.o.o.,
Ljubljana, Pod bresti 23

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Pod bresti 23, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KERIN ROK, Pod bresti

23, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KERIN ROK, Pod bresti 23, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-49048
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15229 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/22839/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5789532
Firma: FLASH ŠPORT podjetje za

šport, trgovino in storitve, d.o.o., Litija,
Valvazorjev trg 2

Skrajšana firma: FLASH ŠPORT,
d.o.o., Litija

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Valvazorjev trg 2, 1270 LI-
TIJA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRESTOR MATJAŽ, Pot

na Brod 2, 1433 RADEČE, vložek:
1.205.500 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; STROPNIK IZTOK, Kavče
40/a, 3320 VELENJE, vložek: 294.500
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PRESTOR MATJAŽ, Pot na Brod 2,
1433 RADEČE, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev; zastopnik STRO-
PNIK IZTOK, Kavče 40/a, 3320 VELENJE,
razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez
omejitev.

Sr-49049
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/15230 z dne 20. 9.
2001 pod št. vložka 1/23056/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5799716
Firma: POPSKI grafično oblikovanje,

d.o.o., Ljubljana, Viška 49 a
Skrajšana firma: POPSKI, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež:  Viška  49 a,  1000  LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.640.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRIŽANOVSKIJ IGOR, Vi-

ška 49 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.640.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KRIŽANOVSKIJ IGOR, Viška 49 a,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49050
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15231 z dne

20. 9. 2001 pod št. vložka 1/23264/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5809118
Firma: S.T.A.M. d.o.o., trgovina, stori-

tve, zastopstvo, Ljubljana
Skrajšana firma: S.T.A.M. d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vodnikova 79, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VODOPIJA MOJCA, Verje

31/d, 1215 MEDVODE, vložek:
1.050.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
16. 8. 2001; SEMOLIČ ANDREJA, Neb-
čeva ulica 42, 1291 LAVRICA, ŠKOFLJI-
CA, vložek: 1.050.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VODOPIJA MOJCA, Verje 31/d,
1215 MEDVODE, razrešitev: 16. 8. 2001,
zastopa brez omejitev; direktor SEMOLIČ
ANDREJA, Nebčeva ulica 42, 1291 LAVRI-
CA, ŠKOFLJICA, razrešitev: 16. 8. 2001.

Sr-49051
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15232 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/23769/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5793629
Firma: KAŠTRUN & CO podjetje za

obrtne storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KAŠTRUN & CO,

d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Čufarjeva 3, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KAŠTRUN JANEZ, Čufar-

jeva 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001; KAŠTRUN MARJAN, Vrhtrebnje 20,
8210 TREBNJE, vložek: 50.000 SIT, odg.
s svojim premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KAŠTRUN MARJAN, Vrhtrebnje 20,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev; zastopnik
KAŠTRUN JANEZ, ČUFARJEVA 3, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, na-
mestnik direktorja zastopa brez omejitev.

Sr-49052
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15233 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/24432/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5839203
Firma: ADRIA COMPUTER SISTEMI

računalniški inženiring in svetovanje
d.o.o.

Skrajšana firma: ADRIA COMPUTER
SISTEMI d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SMOLČIČ NEVEN, Raši-

ška 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 60.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001;
ADRIA COMPUTER SISTEMI D.O.O., Mak-
simirska 111, ZAGREB, vložek: 150.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001;
GAJSKI DRAGUTIN, Pustodol donji 32, ZA-
GREB, vložek: 360.000 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 26. 6. 2001; HREN MARIJAN,
Jurija Dalmatinca 2, ZAGREB, vložek:
180.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; LJUBIĆ MIRKO, Siget 21/a, ZA-
GREB, vložek: 120.000 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 26. 6. 2001; ANDRIJEVIĆ CAR
SANDA, Gračanska cesta 94/a, ZAGREB,
vložek: 90.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; BOROJEVIĆ GORAN, Vo-
jnovićeva 1, ZAGREB, vložek: 90.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001;
KMETIĆ MLADEN, Mehringova 8, ZA-
GREB, vložek: 90.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 26. 6. 2001; ŽUČKO DAVOR, Vu-
grovečka 7, ZAGREB, vložek: 90.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001; TRAN-
SLUMBER B.V., Nieuwe Hemweg 10, AM-
STERDAM, vložek: 270.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik GAJSKI DRAGUTIN, Pustodol do-
nji 32, ZAGREB, HRVAŠKA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev; za-
stopnik BOROJEVIĆ GORAN, Vojnovićeva
1, ZAGREB, HRVAŠKA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev; direktor
HORVAT ROMAN, Thumova 3, 1211
ŠMARTNO PRI LJUBLJANI, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49053
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15234 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/24435/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5809428
Firma: SIT-TRADE & STOJIČ trgovsko

podjetje na debelo in drobno, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: SIT-TRADE & STOJIČ
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Štefanova 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: STOJIČ SLAVICA, Štafa-

nova 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000 SIT, odg. s svojim premož., iz-
stop: 26. 6. 2001; STOJIČ IVICA, Štefa-
nova 1, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim
premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik STOJIČ SLAVICA, Štafanova 1,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev; zastopnik
STOJIČ IVICA, Štefanova 1, 1000 LJUB-
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LJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa
brez omejitev.

Sr-49054
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15235 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/24561/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5820693
Firma: PATRICK podjetje za trgovi-

no, uvozno izvozne posle in gostinstvo
d.o.o., Ljubljana, Gotska 13

Skrajšana firma: PATRICK d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež:  Gotska  13,  1000  LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAHMUTOVIĆ MUHA-

MED, Krakača 181, CAZIN, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik MAHMUTOVIĆ MUHAMED, Kraka-
ča 181, CAZIN, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-49055
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15236 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/24602/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5834465
Firma: ALMINAL - LEPŠINA trgovsko

podjetje, k.d., Ljubljana, Erbežnikova 7
Skrajšana firma: ALMINAL - LEPŠINA,

k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Erbežnikova 7, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 106.000,00 SIT
Ustanovitelji: LEPŠINA ALIJANA, Erbež-

nikova 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
95.400 SIT, odg. s svojim premož., iz-
stop: 26. 6. 2001; LEPŠINA MIRAN, Er-
bežnikova 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.600 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LEPŠINA ALIJANA, Erbežnikova 7,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, predstavlja in zastopa podjetje brez
omejitev.

Sr-49056
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15237 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/24642/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5383382
Firma: NOBLE AIR Mednarodno po-

djetje, d.o.o. Ljubljana

Skrajšana firma: NOBLE AIR, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Suhadolčanova 39, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.916.000,00 SIT
Ustanovitelji: KORC-CAMPLIN MOJCA,

Suhadolčanova 39, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 958.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
23. 8. 2001; KORC ANTON, Suhadolča-
nova 39, 1000 LJUBLJANA, vložek:
958.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 23. 8.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KORC ANTON, Suhadolčanova 39,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 23. 8.
2001, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik KORC-CAMPLIN MOJCA, Suha-
dolčanova 39, 1000 LJUBLJANA, razreši-
tev: 23. 8. 2001, zastopa družbo brez
omejitev.

Sr-49057
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15238 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/24664/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5810060
Firma: BUČKO STEPAN IN PARTNER

Trgovina, gostinstvo in turizem, d.n.o.
Ljubljana

Skrajšana firma: BUČKO, STEPAN IN
PARTNER d.n.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Štula 18, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 110.000,00 SIT
Ustanovitelji: STEPAN SAŠA, Štula 18,

1210 LJUBLJANA, vložek: 55.000 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 3. 7. 2001;
PRESIČEK MIHA, Runkova ulica št. 6,
1000 LJUBLJANA, vložek: 55.000 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 3. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PRESIČEK MIHA, Runkova ulica št.
6, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 3. 7.
2001, zastopa in predstavlja ter neomeje-
no sklepa vse pogodbe in opravlja druga
pravna dejanja; zastopnik STEPAN SAŠA,
Štula 18, 1210 LJUBLJANA, razrešitev:
3. 7. 2001, zastopa in predstavlja ter neo-
mejeno sklepa vse pogodbe in opravlja dru-
ga pravna dejanja.

Sr-49058
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15239 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/24745/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5809002
Firma: DR-GU’S GROUP, Mednaro-

dna trgovina, d.o.o. Ljubljana, Stari trg
2 Angleško: DR-GU’S GROUP, Internati-
onal trading, Ltd, Ljubljana, Stari trg 2

Skrajšana firma: DR-GU’S GROUP,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stari trg 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.523.624,00 SIT
Ustanovitelji: DR. GU WEN YUN, Ulloi

u. 59, 1091 BUDAPEST, vložek:
1.523.624 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor STAŠ OLUP, Stari trg 2, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa
omejeno; direktor FRIŠKOVEC DR.
FRANC, Reška 13, 1000 LJUBLJANA, raz-
rešitev: 26. 6. 2001, zastopa omejeno; di-
rektor GU WEN YUN, Ulloi u. 59, BUDA-
PEST, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa po-
djetje neomejeno.

Sr-49059
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15240 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/24806/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5816459
Firma: BUTOLN & CO. Storitve in tr-

govina, d.n.o., Ljubljana,
Skrajšana firma: BUTOLN & CO, d.n.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ulica Pohorskega bataljona

34, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: BUTOLN PETER, Pohor-

skega bataljona 8, 1000 LJUBLJANA, odg.
s svojim premož., izstop: 26. 6. 2001;
MIRT ANGELA, Žigrski vrh 38, 8290 SEV-
NICA, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik BUTOLN PETER, Pohorskega ba-
taljona 8, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa podjetje doma in v
tujini neomejeno.

Sr-49060
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15241 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/24827/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5824087
Firma: LIDJAN & CO, podjetje za

gradbeništvo, pleskarstvo in prevoz,
d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: LIDJAN & CO, d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 280, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: LIDJAN EJUB, Vrelo 33,
CAZIN, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001; SMAJLOVIĆ AHMO, Jagod-
nja Bratunac, BRATUNAC, odg. s svojim
premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik LIDJAN EJUB, Vrelo 33, CAZIN,
razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa družbo
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brez omejitev; zastopnik SMAJLOVIĆ AH-
MO, Jagodnja Bratunac, BRATUNAC, raz-
rešitev: 26. 6. 2001, zastopa družbo brez
omejitev.

Sr-49061
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15242 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/24900/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5817307
Firma: RALF Trgovsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: RALF d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež:  Stegne  31,  1000  LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ARIELLA DEGRASSI IN

DE BIAGGIO, TRST, ITALIJA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor  DE  BIAGGIO  DEGRASSI
ARIELLA,  Trst,  TRST,  ITALIJA,  razreši-
tev: 26. 6. 2001, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist DE BIAGGIO FEDE-
RICA, Via Dell Istria 114, TRST, ITALIJA,
razrešitev: 26. 6. 2001, prokura opravi-
čuje za vsa pravna dejanja, ki spadajo v
pravno sposobnost družbe, razen za
odsvajanje in obremenjevanje nepremič-
nin, za kar mora biti prokurist poebej poo-
blaščen; prokurist KOBAL ANTON, Bela 5,
5270 AJDOVŠČINA, razrešitev: 26. 6.
2001, prokura opravičuje za vsa pravna
dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost
družbe, razen za odsvajanje in obremenje-
vanje nepremučnin, za kar mora biti pose-
bej pooblaščen; prokurist DE BIAGGIO
ROMEO, Via Dell Istria 114, TRST, razre-
šitev: 26. 6. 2001; prokurist LANGAN LUI-
GI, Via Matteotti No 30, TRST, razrešitev:
26. 6. 2001.

Sr-49062
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15243 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/24972/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5821517
Firma: VEHABOVIĆ & DELIĆ LC, Lo-

gistični center, d.n.o., Vrhnika, Tičnica
29

Skrajšana firma: VEHABOVIĆ & DELIĆ
LC, d.n.o., Vrhnika

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Tičnica 29, 1360 VRHNIKA
Ustanovitelji: VEHABOVIĆ ZIJAD,

GNOJNICA, LUKOVAC, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 26. 6. 2001; DELIĆ MUHA-
REM, Ševar, TUZLA, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik VEHABOVIČ ZIJAD, Gnojnica,
LUKOVAC, razrešitev: 26. 6. 2001, vodi
posle ter zastopa in predstavlja podjetje
doma in v tujini neomejeno; družbenik DE-
LIČ MUHAREM, Ševar, TUZLA, razrešitev:
26. 6. 2001, vodi posle ter zastopa in
predstavlja podjetje doma in v tujini neo-
mejeno.

Sr-49063
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15244 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/25028/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5839548
Firma: KGZ TRADE, družba za med-

narodno trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KGZ TRADE, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Beethovnova 14, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.165.599,00 SIT
Ustanovitelji: ZADRUGA MARKET, Št.

Jakob v Rožu 87, ŠT. JAKOB V ROŽU,
vložek: 2.165.599 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KROPIUNIK MAXIMILIAN, Framen-
curf 48, LUDNANNSDORF, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa družbo v pravnem
prometu neomejeno.

Sr-49064
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15245 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/25257/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KOLOVRAT & CO. KRAJNC
Storitve in trgovina 11, d.n.o., Ljublja-
na, Mestni trg 11

Skrajšana firma: KOLOVRAT & Co.
KRAJNC d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Mestni trg 11, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: KRAJNC ANTONIJA, Zgor-
nji log 4, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim
premož., izstop: 13. 7. 2001; KRAJNC JA-
NEZ, Mestni trg 11, 1000 LJUBLJANA,
odg. s svojim premož., izstop: 13. 7.
2001; KRAJNC ZLATKO, Mestni trg 11,
1000 LJUBLJANA, odg. s svojim premož.,
izstop: 13. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik KRAJNC ANTONIJA, Zgornji log
4, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 13. 7.
2001, zastopa družbo neomejeno; družbe-
nik KRAJNC JANEZ, Mestni trg 11, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 13. 7. 2001, za-
stopa družbo neomejeno; družbenik
KRAJNC ZLATKO, Mestni trg 11, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 13. 7. 2001, za-
stopa družbo neomejeno.

Sr-49065
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15246 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/25311/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5887933
Firma: KAPLAR & CO. Posredništvo,

trgovina in storitve, d.n.o., Ljubljana,
Žabjak 3

Skrajšana firma: KAPLAR & Co. d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Žabjak 3, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: KAPLAR JOSIP, Žabjak 3,

1000 LJUBLJANA, odg. s svojim premož.,
izstop: 26. 6. 2001; KAPLAR SABINA,
Žabjak 3, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim
premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik KAPLAR JOSIP, Žabjak 3, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa neomejeno; družbenik KAPLAR SA-
BINA, Žabjak 3, 1000 LJUBLJANA, razre-
šitev: 26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49066
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15247 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/25360/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5854199
Firma: GABROVŠEK & CO. Prevozi,

storitve in trgovina, d.n.o., Horjul,
Skrajšana firma: GABROVŠEK & Co,

d.n.o., Horjul
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Horjul 115, 1354 HORJUL
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: GABROVŠEK ŠTEFAN,

Tržaška 156, 1370 LOGATEC, vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001; GABROVŠEK TEREZIJA,
Horjul 115, 1354 HORJUL, vložek: 1.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik GABROVŠEK ŠTEFAN, Tržaška
156, 1370 LOGATEC, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopanje neomejeno; družbenik
GABROVŠEK TEREZIJA, Horjul 115,
1354 HORJUL, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopanje neomejeno.

Sr-49067
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15248 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/25399/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5847885
Firma: SKAD splošna kmetijska av-

kcijska in borzna družba, d. d Ljubljana
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Skrajšana firma: SKAD d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Trg Republike 3, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 14.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: DROGA PORTOROŽ ŽI-

VILSKA INDUSTRIJA, D.O.O. Portorož,
Obala 27, 6320 PORTOROŽ, vložek:
1.000.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; ERA, TRGOVINA Z ŽIVILSKI-
MI IN NEŽIVILSKIMI IZDELKI d.d., Vele-
nje, Prešernova 10, Prešernova 10, 3320
VELENJE, vložek: 1.000.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 26. 6. 2001; KMETIJSKA
ZADRUGA AGRARIA KOPER, Z.O.O., KO-
PER, Ul. 15. maja 17, 6102 KOPER, vlo-
žek: 1.000.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; KMETIJSKA ZADRUGA PTUJ
Z.O.O., PTUJ, Miklošičeva 12, 2250
PTUJ, vložek: 1.000.000 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 26. 6. 2001; KMETIJSTVO VI-
PAVA AGROGORICA P.O. ŠEMPTER PRI
Gorici, Goriške fronte 11, 5290 ŠEMPE-
TER PRI GORICI, vložek: 1.000.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001; MER-
CATOR KMETIJSKA ZADRUGA KRKA
Z.O.O. NOVO MESTO, Cesta komandanta
Staneta 10, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.000.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; MERCATOR KMETIJSKA ZA-
DRUGA METLIKA Z.O.O. METLIKA, Cesta
XV brigade 2, 8330 METLIKA, vložek:
1.000.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; MERCATOR MIP PTUJ
D.O.O. PTUJ, Rogozniška cesta 8, 2250
PTUJ, vložek: 1.000.000 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 26. 6. 2001; MERCATOR SA-
DJE ZELENJAVA D.O.O. LJUBLJANA, Po-
ljanska cesta 46/a, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; SPLOŠNO KMETIJSKA ZA-
DRUGA PANONKA Z.O.O. Murska sobo-
ta, Markišavska 2, 9000 MURSKA SOBO-
TA, vložek: 1.000.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 26. 6. 2001; ZADRUŽNA KMETIJ-
SKA DRUŽBA D.O.O. LJUBLJANA, Miklo-
šičeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; ZADRUŽNA ZVEZA SLOVE-
NIJA Z.O.O. LJUBLJANA, Miklošičeva 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001; ŽIVILA
KRANJ, TRGOVINA IN GOSTINSTVO, NA-
KLO P.O., C. na Okroglo 3, 4000 KRANJ,
vložek: 1.000.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 26. 6. 2001; ČZP KMEČKI GLAS
P.O. LJUBLJANA, Robbova 14, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Člani nadzornega sveta: KOLENC AN-
TON, izstop: 26. 6. 2001; GROŠELJ PA-
VLE, izstop: 26. 6. 2001; SAJEVEC PET-
ER, izstop: 26. 6. 2001; BUT FRANC, iz-
stop: 26. 6. 2001; KRIŽMAN BRANKO,
izstop: 26. 6. 2001.

Sr-49068
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15249 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/25460/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5848385
Firma: MIKŠIĆ-HUDOLIN marketing

in storitve, d.n.o. Ljubljana
Skrajšana firma: MIKŠIĆ-HUDOLIN

d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Grablovičeva ulica 26, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIKŠIČ BORIS, Grablovi-

čeva ulica 26, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001; HUDOLIN GORDANA, Gra-
blovičeva ulica 26, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000 SIT, odg. s svojim premož.,
izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik MIKŠIČ BORIS, Grablovičeva
ulica 26, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopanje brez omejitev;
družbenik HUDOLIN GORDANA, Grablovi-
čeva ulica 26, 1000 LJUBLJANA, razre-
šitev: 26. 6. 2001, zastopanje brez ome-
jitev.

Sr-49069
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15250 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/25493/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5848628
Firma: TURART, KOS IN DRUGI turi-

zem, inženiring in založba, d.n.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: TURART, Kos in dru-
gi, d.n.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Breg 12, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 50.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOS JOŽE, Beblerjev trg

1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 25.000 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik KOS JOŽE, Beblerjev trg 1,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49070
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15251 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/25510/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5847028
Firma: AMAI TRADE zunanjetrgovin-

ska d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vurnikova 9, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAKACH ERJAN, TU-

MEN, Ul. M. Toresa 2/52, RUSIJA, vlo-
žek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MAKACH ERJAN, TUMEN, Ul. M.
Toresa 2/52, RUSIJA, razrešitev: 16. 8.
2001, zastopa brez omejitev; prokurist
VRANČIČ JANEZ, Beethovnova ulica 14,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 16. 8.
2001.

Sr-49071
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15252 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/25626/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5847567
Firma: REALBAU Gradbeno podjetje,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: REALBAU d.o.o. Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Jamnikarjeva 5, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 13.519.320,00 SIT
Ustanovitelji: WOHNBAU 2000, WOH-

NUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH, Ha-
uptstrasse 102, ESCHBORN, ZR NEMČI-
JA, vložek: 9.019.320 SIT, ne odgovarja,
izstop: 26. 6. 2001; BEBER JOSEF, Neu-
gasse 16, ESCHBORN, ZR NEMČIJA, vlo-
žek: 3.896.270 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; BEBER BOJAN, Trg svobo-
de 16, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vlo-
žek: 603.730 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BEBER JOSEF, Neugasse 16, ES-
CHBORN, ZR NEMČIJA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49072
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15253 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/25655/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5860032
Firma: LOGARITEM trgovina in con-

sulting, d.o.o., Ljubljana Celovška 250
Skrajšana firma: LOGARITEM, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Celovška 250, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: CVETKOVIĆ DRAGAN, Tr-

novski pristan 6, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.150.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
23. 8. 2001; FROHLICH MARGARETA,
Trnovski pristan 6, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 100.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
23. 8. 2001; JAGER JANJA, Hudourniška
pot 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 23. 8.
2001; JAGER JOŽE, Hudourniška pot 27,
1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 23. 8. 2001; DER-
MASTJA ALJANA, Brilejeva 6, 1000 LJUB-
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LJANA, vložek: 50.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 23. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor CVETKOVIĆ DRAGAN, Trnovski pri-
stan 6, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
23. 8. 2001, zastopa brez omejitev, kot
poslovodja; družbenik FROHLICH MARGA-
RETA, Trnovski pristan 6, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 23. 8. 2001, zastopa brez
omejitev, kot namestnik poslovodje.

Sr-49073
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/15254 z dne 20. 9.
2001 pod št. vložka 1/25712/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5859735
Firma: AM-MM, ASIJA IN MILAN

MARINKOVIĆ trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: AM-MM, Asija in Mi-

lan Marinković, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Trdinova 3, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 50.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARINKOVIĆ ASIJA, Go-

sposvetska C. 13, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 25.000 SIT, odg. s svojim premož.,
izstop: 26. 6. 2001; MARINKOVIĆ MILAN,
Gosposvetska c. 13, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 25.000 SIT, odg. s svojim premož.,
izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MARINKOVIĆ ASIJA, Gosposvetska
C. 13, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev, kot
poslovodja; direktor MARINKOVIĆ MILAN,
Gosposvetska c. 13, 1000 LJUBLJANA,
razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez ome-
jitev, kot poslovodja.

Sr-49074
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15255 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/25739/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5860474
Firma: LARK, ŠKRJANEC & CO, po-

djetje za trgovino in storitve, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: LARK, ŠKRJANEC &
Co, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Topniška 11, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: ŠKRJANEC BOJAN, To-
pniška 11, 1000 LJUBLJANA, odg. s svo-
jim premož., izstop: 26. 6. 2001; ŠKR-
JANC ZVONE, Dunajska 235, 1000 LJUB-
LJANA, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik ŠKRJANEC BOJAN, Topniška
11, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa družbo neomejeno; družbe-
nik ŠKRJANC ZVONE, Dunajska 235,

1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa družbo neomejeno.

Sr-49075
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15256 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/25801/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5866138
Firma: ALFA TRADER družba za tr-

govino, transport in uslugo d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: ALFA TRADER d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ižanska 2a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TRBOJEVIĆ MILAN, Ru-

janska 15, ZAGREB, vložek: 365.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001; TRBO-
JEVIĆ ŠEFIKA, Rujanska 15, ZAGREB,
vložek: 375.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; TRBOJEVIĆ DINKO, Rujan-
ska 15, ZAGREB, vložek: 375.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001; TRBO-
JEVIĆ DAVOR, Rujanska 15, ZAGREB, vlo-
žek: 375.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; BORKO MITJA, Rimska 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 10.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BORKO MITJA, Rimska 5, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, brez
omejitev do višine sit 100.000,00. nad to
vrednostjo le s sklepom skupščine; proku-
rist TRBOJEVIĆ DINKO, Rujanska 15, ZA-
GREB, razrešitev: 26. 6. 2001.

Sr-49076
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15257 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/25884/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5860903
Firma: SOLDO & “WEST TRADING OIL

COMPANY LTD. “, podjetje za uvoz, iz-
voz, trgovino na debelo in zastopanje,
d.n.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 55

Skrajšana firma: SOLDO & “WEST
TRADING OIL COMPANY Ltd. “, d.n.o.,
Lj.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska cesta 55, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SOLDO JAKOV, Zrinska

br. 1, SLAVONSKI BROD, vložek: 1.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001; SOLDO ANDRIJA, Zrinska br. 1,
SLAVONSKI BROD, vložek: 1.000 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SOLDO JAKOV, Zrinska br. 1, SLA-

VONSKI BROD, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev, kot vodja poslov in
neomejen zastopnik; direktor SOLDO AN-
DRIJA, Zrinska br. 1, SLAVONSKI BROD,
razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez
omejitev, kot vodja poslov in neomejen za-
stopnik.

Sr-49077
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15258 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/25951/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5888425
Firma: STEFANO - KESERICA IN

OSTALI Trgovina, posredništvo, d.n.o.
Dobrova

Skrajšana firma: STEFANO - KESERI-
CA IN OSTALI, d.n.o. Dobrova

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Dobrova 12, 1356 DOBROVA
Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Ustanovitelji: KESERICA SANDI, DO-

BROVA 12, 1356 DOBROVA, vložek:
10.000 SIT, odg. s svojim premož., iz-
stop: 26. 6. 2001; KESERICA STJEPAN,
DOBROVA 12, 1356 DOBROVA, vložek:
10.000 SIT, odg. s svojim premož., iz-
stop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KESERICA SANDI, DOBROVA 12,
1356 DOBROVA, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev; družbenik KESERI-
CA STJEPAN, DOBROVA 12, 1356 DO-
BROVA, razrešitev: 26. 6. 2001, družbo
zastopa skupno z drugim družbenikom san-
dijem keserica, kot pomočnik direktorja.

Sr-49078
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15259 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/25970/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5872944
Firma: IDA SEVERKAR IN OSTALI Dru-

žba za proizvodnjo in trgovino d.n.o.,
Brezovica, Borštnarjeva pot 4

Skrajšana firma: IDA SEVERKAR IN
OSTALI d.n.o., Brezovica

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Borštnarjeva pot 4, 1351
BREZOVICA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEVERKAR IDA, Borštnar-

jeva pot 4, 1351 BREZOVICA PRI LJUB-
LJANI, vložek: 1.980 SIT, odg. s svojim
premož., izstop: 26. 6. 2001; NOVAK
EMIL, Tržaška c. 121, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 20 SIT, odg. s svojim premož., iz-
stop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SEVERKAR IDA, Borštnarjeva pot
4, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI, raz-
rešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez ome-
jitev.
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Sr-49079
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15260 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/25971/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5879370
Firma: MREŽA NEPREMIČNIN GRAT-

TEX & CO. družba za promet z nepre-
mičninami, d.n.o.

Skrajšana firma: MREŽA NEPREMIČ-
NIN GRATTEX & Co.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Trdinova 7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 3.000,00 SIT
Ustanovitelji: AGENTUS podjetje za pro-

met z nepremičninami, d.o.o.,, Celovška
166, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001; APOLLON s.p., Dunajska 21, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT, odg. s
svojim premož., izstop: 26. 6. 2001;
GRATTEX gradbeno, trgovsko in turistično
podjetje d.o.o., Ulica Milana Majcna 24,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT, odg.
s svojim premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MALEŠ JANJA, UL. PADLIH BOR-
CEV 6, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, brez predhodnega pisnega
soglasja skupščine ne more sklepati po-
slov ali sprejemati odločitev, ki se nanaša
na pridobivanje, odtujitev ali obremenitev
nepremičnin ali drugih osnovnih sredstev
družbe; izvajanje investicij in najemanje, da-
janje kreditev ali poroštev; določanje splo-
šnih pogojev poslovanja; sklepanje zaku-
pnih pogodb, kooperacijskih in drugih traj-
nih poslov; prenos kakršnihkoli družbenih
pravic na druge; izplačevanje predujmov
na račun udeležbe pri dobičku; podeljeva-
nje prokure in neomejenih pooblastil; ime-
novanje vodilnih delavcev; spreminjanje no-
tranje organizacije družbe; zastopnik BRA-
DEŠKO BOŠTJAN, Dragomelj 107, 1230
DOMŽALE, razrešitev: 26. 6. 2001, brez
predhodnega pisnega soglasja skupščine
ne more sklepati poslov ali sprejemati odlo-
čitev, ki se nanašajo na: pridobivanje, od-
tujitev ali obremenitev nepremičnin ali dru-
gih osnovnih sredstev družbe; izvajanje in-
vesticijskih in najemanje, dajanje kreditov
ter poroštev; določanje splošnih pogojev
poslovanja; sklepanje zakupnih in koope-
racijskih pogodb in drugih trajnih poslov;
prenos kakršnihkoli družbenih pravic na
druge; izplačevanje predujmov na račun
udeležbe pri dobičku; podeljevanje proku-
re in neomejenih pooblastil; imenovanje vo-
dilnih delavcev; spreminjanje notranje or-
ganizacije družbe; zastopnik KOCEN BO-
JAN, CANKARJEVO NABREŽJE 27, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, brez
predhodnega pisnega soglasja skupščine
ne more sklepati poslov ali spejemati odlo-
čitev, ki se nanašajo na: pridobivanje, od-
tujitev ali obremenitev nepremičnin ali dru-
gih osnovnih sredstev družbe; izvajanje in-
vesticij, najemanje in dajanje kreditev ali

poroštev; določanje splošnih pogojev po-
slovanja; sklepanje zakupnih in koopera-
cijskih pogodb ter drugih trajnih poslov;
prenos kakršnihkoli družbenih pravic na
druge; izplačevanje predujmov na račun
udeležbe pri dobičku; podeljevanje proku-
re in neomejenih pooblastil; imenovanje vo-
dilnih delavcev; spreminjanje notranje or-
ganizacije družbe.

Sr-49080
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15261 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/26024/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5878888
Firma: FORTUNA IN PAVLOVIĆ Stori-

tve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: FORTUNA IN PAV-

LOVIĆ, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Komenskega ulica 16, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: FORTUNA JANEZ, TRŽA-

ŠKA CESTA 6, 1000 LJUBLJANA, odg. s
svojim premož., izstop: 26. 6. 2001; PAV-
LOVIĆ NENAD, ULICA 28. MAJA 51, 1000
LJUBLJANA, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FORTUNA JANEZ, TRŽAŠKA CE-
STA 6, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev; za-
stopnik PAVLOVIĆ NENAD, ULICA 28. MA-
JA 51, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev, kot
namestnik direktorja.

Sr-49081
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15262 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/26290/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5886228
Firma: SAMO BOŽIČ Storitve in trgo-

vina, d.o.o., Ljubljana, Njegoševa 3
Skrajšana firma: SAMO BOŽIČ, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Njegošova 3, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOŽIČ SAMO, Njegoševa

3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BOŽIČ SAMO, Njegoševa 3, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001, direk-
tor (poslovodja) zastopa brez omejitev.

Sr-49082
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15263 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/26357/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-

kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5860270
Firma: JOVIČIĆ IN DRUGI družba za

trgovino in storitve d.n.o.
Skrajšana firma: Jovičić in drugi d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Glinškova ploščad 8, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: JOVIČIĆ NATAŠA, Glin-

škova ploščad 8, 1000 LJUBLJANA, odg.
s svojim premož., izstop: 23. 8. 2001; PO-
ŽUN JANJA, Glinškova ploščad 8, 1000
LJUBLJANA, odg. s svojim premož., izstop:
23. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JOVIČIĆ NATAŠA, Glinškova plo-
ščad 8, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
23. 8. 2001, zastopa brez omejitev; dru-
žbenik POŽUN JANJA, Glinškova ploščad
8, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 23. 8.
2001, zastopa brez omejitev kot name-
stnik direktorja.

Sr-49083
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15264 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/26552/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5910552
Firma: PETROVIĆ IN ŽIVKOVIĆ stori-

tve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: PETROVIĆ IN

ŽIVKOVIĆ, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Šmartinska 28, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: PETROVIĆ BORKO, Kri-

stanova ulica 6, 1000 LJUBLJANA, odg. s
svojim premož., izstop: 26. 6. 2001;
ŽIVKOVIĆ RADA, STROSSMAYERJEVA
ULICA 10, 1000 LJUBLJANA, odg. s svo-
jim premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PETROVIĆ BORKO, Kristanova uli-
ca 6, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev; zastopnik
ŽIVKOVIĆ RADA, STROSSMAYERJEVA
ULICA 10, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev, kot
namestnik direktorja.

Sr-49084
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15265 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/26589/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5911206
Firma: ZENITH MARMARA družba za

trgovino in turizem, d.o.o., Ljubljana,
Cankarjeva 1

Skrajšana firma: ZENITH MARMARA,
d.o.o., Ljubljana
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEGUŠAR BORUT, Ker-

snikova 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; COKLAR HIDAYET, B-Paša Yildirim
Huner št. 5, ISTANBUL TURČIJA, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor COKLAR HIDAYET, B-Paša Yildirim
Huner št. 5, ISTANBUL TURČIJA, razreši-
tev: 26. 6. 2001, zastopa brez omejitev;
prokurist MEGUŠAR BORUT, Kersnikova
11, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001.

Sr-49085
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15266 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/26625/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5911117
Firma: PERSONA ZAVRŠNIK & CO fri-

zerstvo in kozmetična dejavnost, d.n.o.
Skrajšana firma: PERSONA Završnik &

Co, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Merčnikova 6, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: TRČEK JURIJ, Žorgova

73, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 26. 6. 2001; ZAVRŠNIK TA-
NJA, Žorgova 73, 1000 LJUBLJANA, odg.
s svojim premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik TRČEK JURIJ, Žorgova 73,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa neomejeno.

Sr-49086
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15267 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/26717/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5913314
Firma: TOPAZ & OCEPEK k.d., podje-

tje za razvoj, izobraževanje, trgovino in
storitve, Ljubljana

Skrajšana firma: TOPAZ & OCEPEK
k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Svetosavska 22, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: OCEPEK PETER, Sveto-

savska 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
7.500 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
23. 8. 2001; KREFT JANJA, Vrh na Kraš-
njo 5, 1225 LUKOVICA, vložek: 2.500 SIT,
ne odgovarja, izstop: 23. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor OCEPEK PETER, Svetosavska 22,

1000 LJUBLJANA, razrešitev: 23. 8.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49087
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15268 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/26733/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5909066
Firma: TRADE ROSE d.o.o., trgovsko

podjetje, Ljubljana Slovenija
Skrajšana firma: TRADE ROSE, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Stari trg 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRAMMENOS IOANNIS

L. & BRACA O.B.E. KRZNARI, G. PALEO-
LOGOU 5, KASTORIA, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001;
PEIOS IOANNIS STERGIOS, PETRA, KA-
STORIA, vložek: 750.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TRIANTAFILLOS PEIOS, Petra, KA-
STORIA, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa
brez omejitev; zastopnik DIMITRIOS P. PI-
STIKOS, G. Paleologou 5, KASTOEIA, raz-
rešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez omeji-
tev, kot namestnik direktorja; prokurist FE-
KONJA RIHARD, Nove Fužine 21, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001.

Sr-49088
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15269 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/26954/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5909147
Firma: DIVJI KOSTANJ storitve, trgo-

vina, proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: Divji Kostanj, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ig 161, 1292 IG
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RUPERT SAMO, Ig 162,

1292 IG, vložek: 1.500.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik RUPERT SAMO, Ig 162, 1292 IG,
razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez ome-
jitev; direktor RUPERT ANGELCA, Ig 162,
1292 IG, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa
brez omejitev.

Sr-49089
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15270 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/27026/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5924383

Firma: A-3F trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: A-3F, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tacenska c. 125, 1210 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RADOŠ SAŠA, MEJNA

ULICA 22, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RADOŠ SAŠA, MEJNA ULICA 22,
2000 MARIBOR, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-49090
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15271 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/27408/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5908892
Firma: MULTISTREAM proizvodno in

trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MULTISTREAM,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Černetova 30, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MULTISTREAM SYSTEMS

INTERNATIONAL LIMITED, GRAND KA-
NAL HOUSE, 1 UPPER GRAND CANAL
STREET, DUBLIN 4, DUBLIN, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GRIFFITH MARIO, Hrenova 12,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 16. 8.
2001, zastopa brez omejitev; direktor JAN-
KO UROŠ, Černetova 30, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 16. 8. 2001, zastopa brez
omejitev.

Sr-49091
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/15272 z dne 20. 9.
2001 pod št. vložka 1/27546/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5935008
Firma: METTY finančne storitve in za-

stopstva, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: METTY, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Šlandrova 10, 1231 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAJNIK METKA, SINIČI-

CA 18, 1215 MEDVODE, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MAJNIK METKA, SINIČICA 18,
1215 MEDVODE, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.
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Sr-49092
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15273 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/27577/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5935938
Firma: HEAVEN & CO. HABJANIČ dru-

žba za gostinstvo, trgovino in storitve,
k.d., Ljubljana

Skrajšana firma: HEAVEN & Co. HAB-
JANIČ, k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Celovška 43, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: HABJANIČ GREGOR, Za-

družna ulica 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001; HABJANIČ DARINKA, Za-
družna ul. 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HABJANIČ GREGOR, Zadružna uli-
ca 9, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev; prokurist
HABJANIČ DARINKA, Zadružna ul. 9,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001.

Sr-49093
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15274 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/27587/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5938082
Firma: DHR svetila in elektronika,

d.o.o.
Skrajšana firma: DHR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Hrastovec 14, IC Trzin, 1234

MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HAJDU RUDOLF, Cesta v

Mestni Log 40/A, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HAJDU RUDOLF, Cesta v Mestni
Log 40/A, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49094
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15275 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/27674/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5936195
Firma: FU HSING d.o.o., trženje in go-

stinstvo
Skrajšana firma: FU HSING d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trdinova 7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: CAI SHAO BO, Kitajska,

KITAJSKA, vložek: 1.500.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor CAI SHAO BO, Kitajska, KITAJSKA,
razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez ome-
jitev; prokurist JERKIČ URŠULA, Craja Du-
šana 18, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001.

Sr-49095
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15276 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/27830/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5923972
Firma: EUROSAD trgovina na debelo

in drobno, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: EUROSAD, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dolenjska cesta 244, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PORIĆ FERID, Kamniška

cesta 2, 1234 MENGEŠ, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PORIĆ FERID, Kamniška cesta 2,
1234 MENGEŠ, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev; zastopnik PORIĆ
IBRAHIM, Kamniška cesta 2, 1234 MEN-
GEŠ, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez
omejitev, kot namestnik direktorja.

Sr-49096
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/15277 z dne 20. 9.
2001 pod št. vložka 1/27888/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5443644
Firma: VILLA MARKET družba za pro-

met z nepremičninami d.o.o.
Skrajšana firma: VILLA MARKET d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Mestni trg 10, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: IVUŠIĆ ANAMARIJA, To-

pniška 21, 1113 LJUBLJANA, vložek:
1.502.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor IVUŠIĆ ANAMARIJA, Topniška 21,
1113 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49097
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15278 z dne

20. 9. 2001 pod št. vložka 1/27949/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5935954
Firma: TELEMEDIA telemarketing

storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TELEMEDIA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Zaloška 167, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LASIČ ALEŠ, Preglov trg

1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 525.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001;
TOROCSIK JENO, Marirok ut. 5, JASZAL-
SOSZENTGYORGY, vložek: 525.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001;
BURANYI ARPAD, Nefelejcs utca 38, JAS-
ZALSOSZENTGYORGY, vložek: 450.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LASIČ ALEŠ, Preglov trg 1, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev, razen pri sklepanju
pogodb nad 5.000 usd v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju banke slovenije
na dan odločitve, za kar potrebuje soglasje
skupščine oziroma družbenikov.

Sr-49098
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15279 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/28025/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5950287
Firma: BAČIĆ & CO. TRADE trgovina

in zastopanje, d.n.o.
Skrajšana firma: BAČIĆ & CO. TRADE

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: AMITI NASER, Rožna uli-

ca 27, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001; BAČIĆ DARIO, Avgusta cesarca 8,
ĐAKOVO, vložek: 1.000 SIT, odg. s svo-
jim premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor AMITI NASER, Rožna ulica 27, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, brez
omejitev razen pri poslih, ki se ne opravlja-
jo redno v okviru dejavnosti, ali pa so po-
sebnega in rizičnega pomena, potrebuje
predhodno soglasje drugega družbenika.
taki posli so: pridobitev, odtujitev ali obre-
menitev nepremičnin; gradnja ali rekon-
strukcija zgradb, razen vzdrževalnih del;
kapitalska udeležba v drugih družbah; ko-
operacijski in drugi trajni posli za dobo, ki
je daljša od enega leta; ustanovitev ali uki-
nitev filial ali obratov; najem kreditov ali
dajanje poroštev; sprejem ali odpust vodil-
nih zaposlenih; dodelitev ali odvzem pro-
kure; redni posli v okviru dejavnosti dru-
žbe, pri katerih vrednost preseže tolarsko
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protivrednost 5.000 dem; direktor BAČIĆ
DARIO, Avgusta cesarca 8, ĐAKOVO, raz-
rešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez omeji-
tev, razen pri poslih, ki se ne opravljajo
redno v okviru dejavnosti, ali pa so pose-
bnega in rizičnega pomena, potrebuje
predhodno soglasje drugega družbenika.
taki posli so: pridobitev, odtujitev ali obre-
menitev nepremičnin; gradnja ali rekon-
strukcija zgradb, razen vzdrževalnih del;
kapitalska udeležba v drugih družbah; ko-
operacijski in drugi trajni posli za dobo, ki
je daljša od enega leta; ustanovitev ali uki-
nitev filial ali obratov; najem kreditov ali
dajanje poroštev; sprejem ali odpust vodil-
nih zaposlenih; dodelitev ali odvzem pro-
kure; redni posli v okviru dejavnosti dru-
žbe, pri katerih vrednost preseže tolarsko
protivrednost 5.000 dem.

Sr-49099
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15280 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/28046/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5935148
Firma: HAPPY GARDEN trgovina in

storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: HAPPY GARDEN,

d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljanske brigade 5, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OIU BO PING, Oudestraat

200-202, KAMPEN, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor OIU BO PING, Oudestraat 200-202,
KAMPEN, razrešitev: 26. 6. 2001, zasto-
pa brez omejitev; prokurist HUI QIN WANG,
Janežičeva 3, 1000 LJUBLJANA, razreši-
tev: 26. 6. 2001.

Sr-49100
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15281 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/28403/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5971349
Firma: BURGER & CVITKOVIČ pro-

dukcija, d.n.o. Koroška 16, Ljubljana
Skrajšana firma: BURGER & CVITKO-

VIČ, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Koroška 16, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BURGER JANEZ, Racov-

nik 28, 4228 ŽELEZNIKI, vložek: 1.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 9. 7.
2001; CVITKOVIČ JAN, Ul. prekomorskih
brigad 14, 5220 TOLMIN, vložek: 1.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 9. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BURGER JANEZ, Racovnik 28,
4228 ŽELEZNIKI, razrešitev: 9. 7. 2001,
zastopa brez omejitev; zastopnik CVITKO-
VIČ JAN, Ul. prekomorskih brigad 14,
5220 TOLMIN, razrešitev: 9. 7. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-49101
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15282 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/28435/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5953260
Firma: ODRIV d.o.o., Atletska šola, tr-

govina in storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: ODRIV d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ziherlova 39, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: UŠENIČNIK MAJA, Ziher-

lova 39, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor UŠENIČNIK MAJA, Ziherlova 39,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49102
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15283 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/28545/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5503248
Firma: CORAL INTERNATIONAL po-

djetje za upravljanje, financiranje in tr-
govino, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: CORAL INTERNATIO-
NAL d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOŽELJ IVAN, Podlubnik

329, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
735.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; ZAITSEVA IRINA, Krasnodarski Kraj,
RUSSIE, vložek: 765.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VRHOVNIK SONJA, Runkova 2,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001.

Sr-49103
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15284 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/28884/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1123335
Firma: ALLOZ d.o.o., gostinstvo, turi-

zem, trgovina, Ljubljana
Skrajšana firma: ALLOZ d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Nazorjeva 8, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OBLAK ALEŠ, Brilejeva

20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001;
DRAGMAN DAMJAN, Hruševec 23, 8351
STRAŽA, vložek: 750.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor OBLAK ALEŠ, Brilejeva 20, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev; zastopnik DRAGMAN
DAMJAN, Hruševec 23, 8351 STRAŽA,
razrešitev: 26. 6. 2001, namestnik direk-
torja, zastopa brez omejitev.

Sr-49104
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15285 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/28901/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5996961
Firma: GRAND STYLE Modna trgovi-

na, d.o.o.
Skrajšana firma: GRAND STYLE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FETICHTCHEV ALEXAN-

DRE, Leninski prospekt 32, MOSKVA, vlo-
žek: 1.125.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; KOLTCHEVNIKOV ANDREI,
Komsomolska 3, REUTOV, vložek:
375.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
prokurist FETICHTCHEV ALEXANDRE, Le-
ninski prospekt 32, MOSKVA, razrešitev:
26. 6. 2001; prokurist KOLTCHEVNIKOV
ANDREI, Komsomolska 3, REUTOV, raz-
rešitev: 26. 6. 2001; direktor BURJA
FRANC, Beblerjev trg 1, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa brez
omejitev.

Sr-49105
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/15286 z dne 20. 9.
2001 pod št. vložka 1/29189/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1191721
Firma: ZORNIK d.o.o., Proizvodnja in

trgovina, Ljubljana
Skrajšana firma: ZORNIK d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tržaška 118, 1000 LJUB-

LJANA
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Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZORNIK MAJDA, Kori-

tenska 17 b, 4260 BLED, vložek: 600.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001;
ZORNIK MIKLAVŽ, Finžgarjeva 20, 4248
LESCE, vložek: 675.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 26. 6. 2001; ISTINIČ BO-
RUT, Kotnikova 16, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 75.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; PERKO MIRJANA, Pesnica
pri Mariboru 51, 2211 PESNICA PRI
MARIBORU, vložek: 75.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 26. 6. 2001; FILIPIČ
BOGOMIR, Dobračevska 13, 4226 ŽIRI,
vložek: 75.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FILIPIČ BOGOMIR, Dobračevska
13, 4226 ŽIRI, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-49106
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15287 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/29222/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1192043
Firma: GARD OKORN & CO podjetje

za storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GARD OKORN & Co,

d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Tržaška c. 2, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: FEKONJA EDVARD, Trža-

ška c. 47, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.020 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001; OKORN LJUBICA, Ljubljan-
ska c. 4/b, 1290 GROSUPLJE, vložek:
920 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik FEKONJA EDVARD, Tržaška c.
47, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001; družbenik OKORN LJUBICA, Ljub-
ljanska c. 4/b, 1290 GROSUPLJE, razre-
šitev: 26. 6. 2001.

Sr-49107
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15288 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/29369/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1196634
Firma: ISFAHAN PERSIS trgovina z

orientalskimi tepihi, d.o.o.
Skrajšana firma: ISFAHAN PERSIS

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Alešovčeva 37, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SHAKOOURZADEH HOS-

SEIN, CELOVEC, AVSTRIJA, vložek:
1.050.000 SIT, ne odgovarja, izstop:

26. 6. 2001; KRIŠTOF MARKUS, Hof 12,
CELOVEC, AVSTRIJA, vložek: 225.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001;
MERLAK BOJAN, Dunajska cesta 105,
1000 LJUBLJANA, vložek: 225.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MERLAK BOJAN, Dunajska cesta
105, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, družbo zastopa in predstavlja
skupno s poslovodjo; zastopnik ALI FARA-
HI, Tabakgasse 6, CELOVEC, AVSTRIJA,
razrešitev: 26. 6. 2001, poslovodja, dru-
žbo zastopa in predstavlja skupno z di-
rektorjem.

Sr-49108
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15289 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/29392/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1196162
Firma: EVENTS podjetje za posredo-

vanje in trgovino d.o.o.
Skrajšana firma: EVENTS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vošnjakova 7, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ERNST WOLFGANG

KARL THEODOR, Bungert 13, SASBACH,
URTENAUKREIS, vložek: 750.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 26. 6. 2001; WEBER
UWE, Georgstrasse 3, RASTATT, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor WEBER UWE, Georgstrasse 3, RA-
STATT, razrešitev: 26. 6. 2001, zastopa
brez omejitev; prokurist ERNST ZLATKA,
Rašiška ulica 3, 1000 LJUBLJANA, razre-
šitev: 26. 6. 2001.

Sr-49109
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15290 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/29850/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1233114
Firma: V. NEMEC poslovno in finan-

čno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: V. NEMEC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pod kostanji 51, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: NEMEC VALTER, Pod ko-

stanji 51, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor NEMEC VALTER, Pod kostanji 51,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49110
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15291 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/29883/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1215973
Firma: GT VITEZ Gostinstvo in trgovi-

na, d.o.o.
Skrajšana firma: GT VITEZ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Breg 20, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRAVC KAREL, Rebolje-

va ulica 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BRAVC KAREL, Reboljeva ulica 10,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49111
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15292 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/30136/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1244302
Firma: ŽNIDAR k.d., trgovina in sto-

ritve
Skrajšana firma: ŽNIDAR k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Kolesarska pot 4, Gunclje,

1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: ŽNIDAR DARKO, Utik 46,

1000 LJUBLJANA, odg. s svojim premož.,
izstop: 16. 8. 2001; ŽNIDAR RUŽICA, Utik
46, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŽNIDAR DARKO, Utik 46, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 16. 8. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-49112
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15293 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/30980/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1305476
Firma: STATECH - STANOJEVIĆ &

CO. projektiranje, inženiring, svetova-
nje, zastopstva in trgovina, d.n.o.

Skrajšana firma: STATECH - STANO-
JEVIĆ & CO, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Rakovniška 6, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: STANOJEVIĆ MLADEN,
Ulica bratov Učakar 10, 1000 LJUBLJA-
NA, odg. s svojim premož., izstop: 26. 6.
2001; STANOJEVIĆ LJUBIŠA, Metohijska
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65, PRIZREN, odg. s svojim premož., iz-
stop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik STANOJEVIĆ MLADEN, Ulica
bratov Učakar 10, 1000 LJUBLJANA, raz-
rešitev: 26. 6. 2001; družbenik STANO-
JEVIĆ LJUBIŠA, Metohijska 65, PRIZREN,
razrešitev: 26. 6. 2001.

Sr-49113
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15294 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/31398/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1331795
Firma: SABRIJA trgovina in storitve

d.o.o.
Skrajšana firma: SABRIJA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Velika Račna 13, 1290 GRO-

SUPLJE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: RIBIĆ RIFET, Skočić,

Zvornik, ZVORNIK, vložek: 1.050.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 23. 8. 2001; ALI-
MANOVIĆ SEVLETA, Olanovica bb, KALE-
SIJA, vložek: 1.050.000 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 23. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RIBIĆ RIFET, Skočić, Zvornik,
ZVORNIK, razrešitev: 23. 8. 2001; proku-
rist ALIMANOVIĆ SEVLETA, Olanovica
b.b., KALESIJA, razrešitev: 23. 8. 2001;
prokurist BAJRIĆ RAMO, Spodnje Game-
ljne 31 A, 1211 LJUBLJANA - ŠMARTNO,
razrešitev: 23. 8. 2001.

Sr-49114
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15295 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/31543/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1353390
Firma: WISE TECHNOLOGIES ŠAN-

TIĆ razvoj programske opreme, k.d.
Skrajšana firma: WISE TECHNOLOGI-

ES ŠANTIĆ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Kogojeva 4, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: ŠANTIĆ SAMIA, Cven 1

E, 9240 LJUTOMER, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 13. 7. 2001; ŽUNIČ VANDA,
Cven 1 E, 9240 LJUTOMER, vložek:
1.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 13. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠANTIĆ SAMIA, Cven 1 E, 9240
LJUTOMER, razrešitev: 13. 7. 2001.

Sr-49115
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15296 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/31626/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.

l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1380419
Firma: ŠKERL EVA marketing in sve-

tovanje, k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: ŠKERL EVA, k.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Rožna dolina Cesta II/19,

1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: ŠKERL EVA, Bežigrad 14,

1000 LJUBLJANA, odg. s svojim premož.,
izstop: 23. 8. 2001; BERGER TALJA,
Kompolje 9, 1225 LUKOVICA, vložek:
1.000 SIT, odg. do viš. nevp. vlo, izstop:
23. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠKERL EVA, Bežigrad 14, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 23. 8. 2001.

Sr-49116
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15297 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/31654/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1363247
Firma: GLOBAL SHOPPING TRADE

d.o.o. Podjetje za propagando in pro-
moviranje

Skrajšana firma: GLOBAL SHOPPING
TRADE d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pražakova ulica 4, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GARTNER JANČE, Mali Li-

poglav 28, 1293 ŠMARJE SAP, vložek:
300.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; DOVEČAR DARJAN, Lamutova uli-
ca 26, 1000 LJUBLJANA, vložek:
300.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; PETROVČIČ DEJAN, Zelena pot 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 300.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001; CAN-
KAR ALEKSANDER, Parmova ulica 20,
1000 LJUBLJANA, vložek: 300.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001; KREJ-
ČI JOSEF, Russbergstrasse 11/9/8,
WIEN, vložek: 300.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 26. 6. 2001; KOREIMAN ANDRE-
AS, St. Jakob, TALLACH, vložek: 300.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001;
URBAN JOSEF, Marktstrasse 6, GRODIG,
vložek: 300.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GARTNER JANČE, Mali Lipoglav 28,
1293 ŠMARJE SAP, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev; prokurist
KREJČI JOSEF, Russbergstrasse 11/9/8,
WIEN, razrešitev: 26. 6. 2001.

Sr-49117
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15298 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/31802/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-

gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1399837
Firma: NEZIROVSKI ŠABAN & CO

gradbeništvo in trgovina d.n.o.
Skrajšana firma: NEZIROVSKI ŠABAN

& CO. d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Malči Beličeve 109, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: NEZIROVSKI ŠABAN, DE-

BAR, MOGORČE, odg. s svojim premož.,
izstop: 26. 6. 2001; NEZIROVSKI DIANA,
DEBAR, MOGORČE, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor NEZIROVSKI ŠABAN, DEBAR, MO-
GORČE, razrešitev: 26. 6. 2001.

Sr-49118
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15299 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/32096/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1430114
Firma: Z.D.A. MILIĆEVIĆ trgovina in

storitve k.d.
Skrajšana firma: Z.D.A. MILIĆEVIĆ k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Miklošičeva 38, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: MILIĆEVIĆ MILAN, Bul.

JNA 164, BEOGRAD, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 26. 6. 2001; TALJAT ZVO-
NE, Most na Soči 30, 5216 MOST NA
SOČI, vložek: 50.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 26. 6. 2001; ČENDAK DEAN, Žni-
daršičeva 24, 5290 ŠEMPETER PRI GO-
RICI, vložek: 50.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MILIĆEVIĆ MILAN, Bul. JNA 164,
BEOGRAD, razrešitev: 26. 6. 2001; pro-
kurist KLOBČAR JANEZ, Dragomer, Laze
24, 1351 BREZOVICA, razrešitev: 26. 6.
2001; prokurist MILIĆEVIĆ SLOBODAN-
KA, Bul. JNA 164, BEOGRAD, razrešitev:
26. 6. 2001.

Sr-49119
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15300 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/29469/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1193988
Firma: PETAWAR d.o.o., družba za

gostinstvo in turizem
Skrajšana firma: PETAWAR d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Celovška cesta 462, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.775.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVAČ JOŽEF, Nadgori-

ška cesta 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
925.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 23. 8.
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2001; KOVAČ MARJETA, Nadgoriška ce-
sta 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 925.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 23. 8. 2001;
KOVAČ ROBERT, Nadgoriška cesta 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 925.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 23. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOVAČ ROBERT, Nadgoriška cesta
8, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 23. 8.
2001, zastopa brez omejitev; zastopnik
KOVAČ MARJETA, Nadgoriška cesta 8,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 23. 8.
2001, zastopa brez omejitev, kot name-
stnik direktorja.

Sr-49120
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15326 z dne
20. 9. 2001 pod št. vložka 1/07660/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5391091
Firma: SENTAMO Trgovska družba

d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: SENTAMO d.o.o.

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež:  Za  vasjo  6,  1000  LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GABROVŠEK-ČERNE

BRIGITA, Za vasjo 6, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GABROVŠEK-ČERNE BRIGITA, Za
vasjo 6, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49121
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15399 z dne
21. 9. 2001 pod št. vložka 1/14781/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5553202
Firma: S.K.L. CO. Proizvodnja, trgovi-

na, storitve, uvoz-izvoz d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: S.K.L. Co, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Smrtnikova 4, 1117 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: KELBIČ DUŠAN, Kunaver-

jeva ulica 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.508.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
17. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik KELBIČ DUŠAN, Kunaverjeva uli-
ca 1, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 17. 9.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49122
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15400 z dne
21. 9. 2001 pod št. vložka 1/14600/00

na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5552036
Firma: SILI trgovina, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SILI d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Hafnerjeva 4/a, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.510.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAZAREVSKI STALJIN,

Hafnarjeva 4/a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.510.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
28. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LAZAREVSKI STALJIN, Hafnarjeva
4/a, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 28. 8.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49123
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15401 z dne
21. 9. 2001 pod št. vložka 1/15309/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5570956
Firma: KROVSTVO MAKSIMOVIĆ IN

PARTNER Podjetje za storitve in trgovi-
no, d.n.o.

Skrajšana firma: KROVSTVO MAKSI-
MOVIĆ IN PARTNER, d.n.o.

Pravnoorg. 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 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
24. 8. 2001; MAKSIMOVIĆ VIDA, Zvezda
7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 24. 8.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MAKSIMIVIĆ MILAN, Zvezda 7,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 24. 8.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49124
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15402 z dne
21. 9. 2001 pod št. vložka 1/16270/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5589703
Firma: DINO gradbeništvo in trgovi-

na, d.o.o., Ljubljana, Podutiška 81
Skrajšana firma: DINO, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Podutiška 81, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.801.836,00 SIT
Ustanovitelji: BAŠIĆ EDITA, Podutiška

81, 1000 LJUBLJANA, vložek: 900.917,95
SIT, ne odgovarja, izstop: 24. 8. 2001;

BAŠIĆ AIDA, Podutiška 81, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 900.917,95 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 24. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BAŠIĆ EDITA, Podutiška 81, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 24. 8. 2001.

Sr-49125
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15403 z dne
21. 9. 2001 pod št. vložka 1/13705/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5525977
Firma: JOMA TRADE podjetje za tr-

govino, posredovanje, zastopanje, pre-
vozno-transportno dejavnost, uvoz-iz-
voz, gostinstvo in turizem, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: JOMA TRADE Ljub-
ljana d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zaloška 40, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: DRNOVŠEK JOŠKO,

Smrtnikova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.508.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
17. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DRNOVŠEK JOŠKO, Smrtnikova 5,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 17. 9.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-49126
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/15492 z dne
21. 9. 2001 pod št. vložka 1/14640/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5544637
Firma: ZLATIK trgovsko podjetje

d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: ZLATIK d.o.o. Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.625.832,00 SIT
Ustanovitelji: ZLATIČ DUŠAN, Tbilisijska

ul. 52, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.625.832 SIT, ne odgovarja, izstop:
28. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZLATIČ DUŠAN, Tbilisijska ul. 52,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 28. 8.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-50865
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16045 z dne
27. 9. 2001 pod št. vložka 1/13634/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:
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Matična številka: 5525438
Firma: PRISTEG EXPERT Trgovina,

proizvodnja  d.o.o.,  Ljubljana,  Prištin-
ska 4

Skrajšana firma: PRISTEG EXPERT,
d.o.o., Ljubljana, Prištinska 4

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prištinska 4, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAKOVIĆ KRIŽAN, Priš-

tinska 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
758.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; BAKOVIČ BREDA, Prištinska 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BAKOVIĆ KRIŽAN, Prištinska 4,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-50866
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16046 z dne
27. 9. 2001 pod št. vložka 1/13988/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5539617
Firma: NAJT export-import, trgovina

in posredništvo, d.o.o., Domžale, Emon-
ska ulica II. št. 4, Ihan

Skrajšana  firma:  NAJT  d.o.o.,  Dom-
žale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Emonska ulica II. št. 4, Ihan,
1230 DOMŽALE

Osnovni kapital: 1.603.800,00 SIT
Ustanovitelji: CERAR JELKA, Emonska

ul. II št. 4, Ihan, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.603.800 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor CERAR JELKA, Emonska ul. II št. 4,
Ihan, 1230 DOMŽALE, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-50867
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16047 z dne
27. 9. 2001 pod št. vložka 1/16712/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5606195
Firma: BIRANA storitveno in trgovsko

podjetje, d.o.o., Stari trg pri Ložu, Pod-
cerkev 26

Skrajšana firma: BIRANA d.o.o., Stari
trg pri Ložu

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podcerkev 26, 1386 STARI
TRG PRI LOŽU

Osnovni kapital: 1.500.200,00 SIT
Ustanovitelji: STERLE IVANA, Podcekev

26, 1386 STARI TRG PRI LOŽU, vložek:
750.100 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001; STERLE VIKTOR, Podcerkev 26,

1386 STARI TRG PRI LOŽU, vložek:
750.100 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor STERLE IVANA, Podcekev 26, 1386
STARI TRG PRI LOŽU, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-50868
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16048 z dne
27. 9. 2001 pod št. vložka 1/19288/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5652448
Firma: JAZBINŠEK servis, trgovina,

storitve d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: JAZBINŠEK d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Jazbečeva pot 19, 1231

LJUBLJANA-ČRNUČE
Osnovni kapital: 1.500.095,00 SIT
Ustanovitelji: JAZBINŠEK JOŽE, Pionir-

ska pot 21, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE,
vložek: 1.500.095 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JAZBINŠEK JOŽE, Pionirska pot 21,
1231 LJUBLJANA-ČRNUČE, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-50869
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16049 z dne
27. 9. 2001 pod št. vložka 1/25926/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena
Zakona o finančnem poslovanju podjetij
(Ur. l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5879779
Firma: R INŽENIRING RUSEC JOŽE

IN JELENA Družba za komercialni in te-
hnični inženiring d.n.o. Mekinje nad
Stično

Skrajšana firma: R INŽENIRING RU-
SEC JOŽE IN JELENA d.n.o. Mekinje.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Mekinje nad Stično 28, 1295
IVANČNA GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: RUSEC JOŽE, Mekinje

nad Stično 28, 1295 IVANČNA GORICA,
vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož.,
izstop: 26. 6. 2001; RUSEC JELENA, Me-
kinje nad Stično 28, 1295 IVANČNA GO-
RICA, vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim
premož., izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RUSEC JOŽE, Mekinje nad Stično
28, 1295 IVANČNA GORICA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa brez omejitev; dru-
žbenik RUSEC JELENA, Mekinje nad Stič-
no 28, 1295 IVANČNA GORICA, razreši-
tev: 26. 6. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-50870
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16050 z dne

27. 9. 2001 pod št. vložka 1/30358/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1278177
Firma: PURIĆ IN PARTNER storitve in

trgovina, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PURIĆ IN PARTNER,

d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Topniška 35, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: PURIĆ PREDRAG, Topni-

ška 35/B, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
2. 7. 2001; SRNEL LIDIJA, Vojsko 18 A,
1217 VODICE, vložek: 2.000 SIT, odg. s
svojim premož., izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PURIĆ PREDRAG, Topniška 35/B,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001,
namestnik direktorja, zastopa brez omeji-
tev; direktor PURIĆ RATOMIR, Topniška
35 A, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-51958
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/08588 z dne
12. 10. 2001 pod št. vložka 1/03161/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5307341
Firma: NO PROBLEM družba za mar-

keting, računalniški inženiring in posre-
dništvo, d.o.o., Galjevica 15, Ljubljana

Skrajšana firma: NO PROBLEM d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Galjevica 15, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIRNIK MATJAŽ, Ulica

bratov Učakar 22, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 754.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
19. 9. 2001; MIRNIK LETNAR MAJA, Uli-
ca bratov Učakar 22, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 754.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
19. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MIRNIK MATJAŽ, Ulica bratov Uča-
kar 22, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
19. 9. 2001, zastopa in predstavlja družbo,
ima vsa pooblastila, razen prodaje podjetja,
ko je potrebno tudi soglasje partnerja; di-
rektor MIRNIK LETNAR MAJA, Ulica bratov
Učakar 22, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
19. 9. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-51959
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/09008 z dne
22. 10. 2001 pod št. vložka 1/24515/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:
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Matična številka: 5841062
Firma: USO trgovina, storitve in pro-

izvodnja d.o.o.
Skrajšana firma: USO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Veliki vrh 21, 1385 NOVA

VAS
Osnovni kapital: 1.563.720,00 SIT
Ustanovitelji: USENIK JANEZ ST, Veliki

vrh 21, 1385 NOVA VAS, vložek: 781.860
SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 8. 2001;
USENIK JANEZ ML, Veliki vrh 21, 1385
NOVA VAS, vložek: 781.860 SIT, ne od-
govarja, izstop: 9. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor USENIK JANEZ ST, Veliki vrh 21,
1385 NOVA VAS, razrešitev: 9. 8. 2001,
zastopa družbo neomejeno; zastopnik
USENIK JANEZ ML, Veliki vrh 21, 1385
NOVA VAS, razrešitev: 9. 8. 2001, zasto-
pa podjetje neomejeno.

Sr-51960
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/09852 z dne
22. 10. 2001 pod št. vložka 1/19520/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5659612
Firma: MANTISA COMMERCE Proiz-

vodno in trgovsko podjetje d.o.o. Sta-
hovica

Skrajšana firma: MANTISA COMMER-
CE d.o.o. Stahovica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stahovica 2, 1242 STAHO-
VICA

Osnovni kapital: 2.297.160,00 SIT
Ustanovitelji:  KOČAR  STANE,  Staho-

vica 2, 1242 STAHOVICA, vložek:
2.297.160 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 8.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOČAR STANE, Stahovica 2, 1242
STAHOVICA, razrešitev: 9. 8. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-51961
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10036 z dne 22. 10.
2001 pod št. vložka 1/15051/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5551633
Firma: MIFO STUDIO podjetje za sve-

tovanje, storitve in trgovino, d.o.o., Viž-
marska pot 48, Ljubljana

Skrajšana firma: MIFO STUDIO, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vižmarska pot 48, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.531.000,00 SIT
Ustanovitelji: PIPAN NADIJA, Vižmarska

pot 48, 1000 LJUBLJANA, vložek:
765.500 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 8.
2001; PIPAN TONE, Vižmarska pot 48,

1000 LJUBLJANA, vložek: 765.500 SIT,
ne odgovarja, izstop: 9. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PIPAN NADIJA, Vižmarska pot 48,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 9. 8. 2001,
zastopa brez omejitev; zastopnik PIPAN
TONE, Vižmarska pot 48, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 9. 8. 2001, pomočnik di-
rektorja zastopa brez omejitev.

Sr-51967
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16181 z dne
5. 10. 2001 pod št. vložka 1/11183/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5474841
Firma: SYSTEMA STUDIO arhitektu-

ra, svetovanje, posredovanje, zastopa-
nje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: SYSTEMA STUDIO
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pohorskega bataljona 32,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.524.423,00 SIT
Ustanovitelji: PRETNAR ANDREJ, Po-

horskga bat. 32, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.524.423 SIT, ne odgovarja, izstop:
22. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PRETNAR ANDREJ, Pohorskga bat.
32, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 22. 8.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-51968
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16182 z dne
5. 10. 2001 pod št. vložka 1/17898/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5632226
Firma: CATY podjetje za marketing

in poslovne storitve v notranji in zuna-
nji trgovini, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  CATY  d.o.o.  Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 101, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽAGAR BRANKO, Dunaj-

ska 101, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.508.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
13. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŽAGAR BRANKO, Dunajska 101,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 13. 7.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-51969
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16183 z dne
5. 10. 2001 pod št. vložka 1/13785/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-

gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5544025
Firma: HERBAVITA Trgovinsko, stori-

tveno in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Pot na Zduše 7

Skrajšana firma: HERBAVITA, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot na Zduše 7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.525.950,00 SIT
Ustanovitelji: KORENČIČ BOJAN, Pot

na Zduše 7, 1000 LJUBLJANA - ŠENTVID,
vložek: 1.525.950 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 13. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KORENČIČ BOJAN, Pot na Zduše
7, 1000 LJUBLJANA - ŠENTVID, razreši-
tev: 13. 7. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-51970
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16184 z dne
5. 10. 2001 pod št. vložka 1/22861/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5775965
Firma: JERAS & COMPANY podjetje

za trgovinske dejavnosti d.n.o. Ljublja-
na, Kerševanova 21

Skrajšana firma: JERAS & COMPANY
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kerševanova 21, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 110.000,00 SIT
Ustanovitelji: JERAS GREGOR JURE,

Kerševanova 21, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 55.000 SIT, odg. s svojim premož.,
izstop: 13. 7. 2001; ŽVOKELJ BARBARA,
Ulica gorenjskega odreda 6, 4000 KRANJ,
vložek: 55.000 SIT, odg. s svojim premož.,
izstop: 13. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik JERAS GREGOR JURE, Kerševa-
nova 21, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
13. 7. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-51996
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16376 z dne
10. 10. 2001 pod št. vložka 1/32103/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1304771
Firma: MABO NEPREMIČNINE poslo-

vanje z nepremičninami, d.o.o.
Skrajšana firma: MABO NEPREMIČ-

NINE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Komenskega 16, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji:  ŽUŽEK  MARIJA,  Jaki-

čevo 1, 1315 VELIKE LAŠČE, vložek:
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2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŽUŽEK MARIJA, Jakičevo 1, 1315
VELIKE LAŠČE, razrešitev: 2. 7. 2001.

Sr-51997
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16377 z dne
10. 10. 2001 pod št. vložka 1/31265/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1339613
Firma: DVP JANTOL, družba za stori-

tve in trgovino, k.d.
Skrajšana firma: DVP JANTOL, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Cesta komandanta Staneta

14, 1270 LITIJA
Ustanovitelji: JANTOL BOJAN, Cesta

komandanta Staneta 14, 1270 LITIJA, odg.
s svojim premož., izstop: 2. 7. 2001; JAN-
TOL LILJANA, Jakčeva 34, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000 SIT, odg. do viš.
nevp. vlo, izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: po-
slovodja JANTOL BOJAN, Cesta koman-
danta Staneta 14, 1270 LITIJA, razrešitev:
2. 7. 2001.

Sr-51998
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16378 z dne
10. 10. 2001 pod št. vložka 1/12286/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5487480
Firma: LOHNKO podjetje za proizvod-

njo, kooperacijo, trgovino in logistiko,
d.o.o., Ljubljana, Prušnikova 95

Skrajšana firma: LOHNKO, d.o.o. Ljub-
ljana, Prušnikova 95

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prušnikova 95, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETKOVIČ-ŠVAGELJ ŽI-

VA, Polje C. VI/8, 1260 LJUBLJANA-PO-
LJE, vložek: 754.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 2. 7. 2001; JANIČIJEVIČ DRAGO-
LJUB, Ulica k studencu 3, 1215 MEDVO-
DE, vložek: 754.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PETKOVIĆ -ŠVAGELJ ŽIVA, Polje c.
VI/8, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa podjetje z neomejenimi po-
oblastili; zastopnik JANIČIJEVIČ DRAGO-
LJUB, Ulica k studencu 3, 1215 MEDVO-
DE, razrešitev: 2. 7. 2001, zastopa brez
omejitev kot namestnik poslovodje.

Sr-51999
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16379 z dne
11. 10. 2001 pod št. vložka 1/32277/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.

l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1447386
Firma: TESICOM telekomunikacije

d.o.o.
Skrajšana firma: TESICOM d.o.o. Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ulica Mladin. delov. brigad

11/a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: NAHTIGAL FRANC, Pot za

Bistrico 23, Zaboršt, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor NAHTIGAL FRANC, Pot za Bistrico
23, Zaboršt, 1230 DOMŽALE, razrešitev:
2. 7. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-52000
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16380 z dne
11. 10. 2001 pod št. vložka 1/29745/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1214080
Firma: ANBRA PELIZZA & CO. trgovi-

na in storitve d.n.o.
Skrajšana firma: ANBRA PELIZZA &

CO. d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ul. Mire Miheličeve 13, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: BRATOŽ ANDREJA, Ul.

Mire Miheličeve 13, 1110 LJUBLJANA,
odg. s svojim premož., izstop: 2. 7. 2001;
BRATOŽ MATEJA, Ul. Mire Miheličeve 13,
1110 LJUBLJANA, odg. s svojim premož.,
izstop: 2. 7. 2001; BRATOŽ NATAŠA, Ul.
Mire Miheličeve 13, 1110 LJUBLJANA,
odg. s svojim premož., izstop: 2. 7. 2001;
PELIZZA GIOVANNI, Via Giuseppe Libetta
39, RIM, odg. s svojim premož., izstop:
2. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik BRATOŽ ANDREJA, Ul. Mire Mi-
heličeve 13, 1110 LJUBLJANA, razreši-
tev: 2. 7. 2001, zastopa brez omejitev;
družbenik PELIZZA GIOVANNI, Via Giusep-
pe Libetta 39, 3272 RIM, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-52001
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16381 z dne
11. 10. 2001 pod št. vložka 1/28703/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5967236
Firma: DOLŽAN & CO podjetje za sto-

ritve in trgovino, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DOLŽAN & CO, d.n.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo

Sedež: Linhartova cesta 34, 1000
LJUBLJANA

Ustanovitelji: DOLŽAN DUŠAN, Linhar-
tova cesta 34, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
2. 7. 2001; DOLŽAN EMA, Linhartova ce-
sta 34, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 2. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DOLŽAN DUŠAN, Linhartova cesta
34, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7.
2001, zastopa brez omejitev; družbenik
DOLŽAN EMA, Linhartova cesta 34, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001, zasto-
pa brez omejitev kot pomočnik direktorja.

Sr-52002
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16382 z dne
11. 10. 2001 pod št. vložka 1/24779/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5820880
Firma: COREL & CO, TRGOVINA IN

GOSTINSTVO, D.N.O., Kočevje, Ma-
hovnik 41

Skrajšana firma: COREL & CO, d.n.o.,
Kočevje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Mahovnik 41, 1330 KOČE-
VJE

Ustanovitelji: COREL JOŽE, Mahovnik
41, 1330 KOČEVJE, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 31. 8. 2001; COREL ZDEN-
KA, Mahovnik 41, 1330 KOČEVJE, odg. s
svojim premož., izstop: 31. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik COREL JOŽE, Mahovnik 41, 1330
KOČEVJE, razrešitev: 31. 8. 2001, zasto-
pa neomejeno; družbenik COREL ZDEN-
KA, Mahovnik 41, 1330 KOČEVJE, razre-
šitev: 31. 8. 2001, zastopa neomejeno.

Sr-52016
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16545 z dne
12. 10. 2001 pod št. vložka 1/07752/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5392934
Firma: FORMINVEST Trgovina, stori-

tve, uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: FORMINVEST d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Žaucerjeva 15, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.703.800,00 SIT
Ustanovitelji: LJUBEK VLADIMIR, Vrta-

ča 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 851.900
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 9. 2001;
TOMŠE-LJUBEK VESNA, Žaucerjeva 15,
1000 LJUBLJANA, vložek: 851.900 SIT,
ne odgovarja, izstop: 26. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TOMŠE-LJUBEK VESNA, Žaucerje-
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va 15, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 9. 2001, zastopa brez omejitev; za-
stopnik LJUBEK VLADIMIR, Vrtača 3,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 9.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-52017
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16546 z dne
12. 10. 2001 pod št. vložka 1/10569/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5450004
Firma: FACT INTERNATIONAL univer-

zalna trgovska in finančna družba d.o.o.
Ljubljana

Skrajšana firma: FACT INTERNATIO-
NAL d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 51, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: POROPAT ROK, Primoži-

čeva ulica 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
18. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor POROPAT ROK, Primožičeva ulica
20, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 18. 9.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-52018
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16547 z dne
12. 10. 2001 pod št. vložka 1/23964/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5799422
Firma: LABORS Export-import, d.o.o.,

Ljubljana, Kamniška 19
Skrajšana firma: LABORS, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kamniška 19, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.684.851,00 SIT
Ustanovitelji: BOŽIČ ROMAN, Linharto-

va 90, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.684.851 SIT, ne odgovarja, izstop:
17. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BOŽIČ ROMAN, Linhartova 90,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 17. 9.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-52019
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16548 z dne
12. 10. 2001 pod št. vložka 1/30278/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1244175
Firma: NIKRO trgovina in proizvod-

nja d.o.o.

Skrajšana firma: NIKRO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Koprska 94, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 5.480.980,00 SIT
Ustanovitelji: ROGELJ JOŽEF, Cesta na

Belo 25, 4000 KOKRICA, vložek:
2.685.680 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 9. 2001; ALOJZIJ MARKUN, Srednja
Bela 36, 4205 PREDDVOR, vložek:
2.795.300 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ALOJZIJ MARKUN, Srednja Bela 36,
4205 PREDDVOR, razrešitev: 26. 9.
2001.

Sr-53533
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/09411 z dne
29. 10. 2001 pod št. vložka 1/31947/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1399853
Firma: INTERMIX trgovina, storitve in

marketing d.o.o.
Skrajšana firma: INTERMIX d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dobrunjska 52, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KASTELEC DANILO-LA-

DO, Dobrunjska cesta 52, 1261 LJUB-
LJANA, vložek: 2.100.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 23. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KASTELEC DANILO-LADO, Dobrunj-
ska cesta 52, 1261 LJUBLJANA, razreši-
tev: 23. 8. 2001.

Sr-53537
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/10038 z dne
29. 10. 2001 pod št. vložka 1/25301/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5842697
Firma: DOTIK-VREŠ & CO, Grafične

in druge storitve, delovno usposablja-
nje, trgovina in zastopstvo, d.n.o., Dom-
žale

Skrajšana firma: DOTIK-VREŠ & Co,
d.n.o., Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež:  Količevo  70,  1230  DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 95.000,00 SIT
Ustanovitelji: VREŠ MARIJA, Količevo

70, 1230 DOMŽALE, vložek: 50.000 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 9. 8. 2001;
VREŠ TOMISLAV, Količevo 70, 1230
DOMŽALE, vložek: 30.000 SIT, odg. s
svojim premož., izstop: 9. 8. 2001; VREŠ
ALEŠ, Količevo 70, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 15.000 SIT, odg. s svojim premož.,
izstop: 9. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik VREŠ MARIJA, Količevo 70,
1230 DOMŽALE, razrešitev: 9. 8. 2001,
zastopa brez omejitev; družbenik VREŠ
TOMISLAV, Količevo 70, 1230 DOMŽA-
LE, razrešitev: 9. 8. 2001, zastopa brez
omejitev; družbenik VREŠ ALEŠ, Količevo
70, 1230 DOMŽALE, razrešitev: 9. 8.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-53575
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16375 z dne
29. 10. 2001 pod št. vložka 1/09927/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5443075
Firma: MAISTER, avtošola, vodenje

knjigovodstva, finančno svetovanje,
d.o.o., Litija, Graška 46

Skrajšana firma: MAISTER, d.o.o.,
Litija

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Graška 46, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: POGLAJEN ZLATKO, Ma-

istrova 1, 1270 LITIJA, vložek: 1.502.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor POGLAJEN ZLATKO, Maistrova 1,
1270 LITIJA, razrešitev: 16. 10. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-53600
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16718 z dne
29. 10. 2001 pod št. vložka 1/30668/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1303546
Firma: PODRIMĆAKU HALIT IN PO-

DRIMQAKU SEMEDIN gradbeništvo in
storitve, d.n.o.

Skrajšana firma: PODRIMĆAKU HALIT
IN PODRIMQAKU SEMEDIN, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska cesta 37, 1293
ŠMARJE SAP

Ustanovitelji: PODRIMĆAKU HALIT,
Krajkovo, GLOGOVAC, vložek: 500 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 10. 10.
2001; PODRIMQAKU SEMEDIN, Kajko-
vo, GLOGOVAC, vložek: 500 SIT, odg. s
svojim premož., izstop: 10. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik PODRIMĆAKU HALIT, Krajko-
vo, GLOGOVAC, razrešitev: 10. 10. 2001,
zastopa brez omejitev; družbenik PO-
DRIMQAKU SEMEDIN, Kajkovo, GLOGO-
VAC, razrešitev: 10. 10. 2001, zastopa
brez omejitev.

Sr-53601
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16719 z dne
29. 10. 2001 pod št. vložka 1/28177/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
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kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5952646
Firma: TRI M INTERNATIONAL d.o.o.,

podjetje za mednarodno trgovino in in-
ženiring, Pot ribniku 24, Ljubljana

Skrajšana firma: TRI M INTERNATIO-
NAL d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot k ribniku 24, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEMYAK MYKOLA, Ul.

Kotljarevskoga 20/10, M. RIVNE, vložek:
450.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
12. 10. 2001; SEMYAK MAKSYM, Ul. Kot-
ljarevskoga 20/10, M. RIVNE, vložek:
315.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
12. 10. 2001; NEHODYUK VASYL, Ul.
Garmatnaja 18/56, M. KIEV, vložek:
735.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
12. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist SEMYAK MYKOLA, Ul. Kotljarevsko-
ga 20/10, M. RIVNE, razrešitev: 12. 10.
2001; prokurist SEMYAK MAKSYM, Ul.
Kotljarevskoga 20/10, M. RIVNE, razreši-
tev: 12. 10. 2001; prokurist NEHODYUK
VASYL, Ul. Garmatnaja 18/56, M. KIEV,
razrešitev: 12. 10. 2001; direktor BEČAN
JANEZ, Cesta Kokrškega odreda 29, 4294
KRIŽE, razrešitev: 12. 10. 2001, zastopa v
skladu z zakonom.

Sr-53602
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16720 z dne
29. 10. 2001 pod št. vložka 1/31547/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1363522
Firma: MAREŠIĆ IN PARTNER trgovi-

na in storitve d.n.o.
Skrajšana firma: MAREŠIĆ IN PART-

NER d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Dunajska 51, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: MAREŠIĆ SLAVKO, Mina-

kovo 31, REKA, odg. s svojim premož.,
izstop: 12. 10. 2001; MASATOVIĆ PRE-
DRAG, Križevniška 7, 1000 LJUBLJANA,
odg. s svojim premož., izstop: 12. 10.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik MAREŠIĆ SLAVKO, Minakovo
31, REKA, razrešitev: 12. 10. 2001, za-
stopa brez omejitev; družbenik MASA-
TOVIĆ PREDRAG, Križevniška 7, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 12. 10. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-53603
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16721 z dne
29. 10. 2001 pod št. vložka 1/28042/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.

l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5950627
Firma: M&Z SAVIČ k.d. trgovsko po-

djetje
Skrajšana firma: M&Z SAVIČ k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Vojkova 20, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SAVIČ MIRA, Jakčeva uli-

ca 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 12. 10.
2001; SAVIČ ZLATKO, Majevičkih brigada
67, BIJELJINA, vložek: 1.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 12. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SAVIČ MIRA, Jakčeva ulica 2, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 12. 10. 2001, za-
stopa brez omejitev; prokurist SAVIČ ZLAT-
KO, Majevičkih brigada 67, BIJELJINA,
razrešitev: 12. 10. 2001.

Sr-53604
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16722 z dne
29. 10. 2001 pod št. vložka 1/05374/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5407940
Firma: L.A. MOJCA PIRNAT IN DRU-

ŽABNICA podjetje za razsvetljavo in
notranjo opremo k.d., Ljubljana, Kotni-
kova 5

Skrajšana firma: L.A. Mojca Pirnat in
družabnica

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Kotnikova 3, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 4.200,00 SIT
Ustanovitelji: TUŠEVLJAK URŠKA, Skr-

binškova 34, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 12. 10.
2001; PIRNAT MOJCA, Skrbinškova 34,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.200 SIT, odg.
s svojim premož., izstop: 12. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik TUŠEVLJAK URŠKA, Skrbinško-
va 34, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
12. 10. 2001, zastopa brez omejitev; di-
rektor PIRNAT MOJCA, Skrbinškova 34,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 12. 10.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-53605
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16723 z dne
29. 10. 2001 pod št. vložka 1/20400/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5713170
Firma: DINA družba za proizvodnjo,

trgovino in zastopništvo d.o.o.
Skrajšana firma: DINA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dunajska cesta 20, 1000

LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.577.100,00 SIT
Ustanovitelji: TEKAVEC MARJETA, Pav-

šičeva 28, 1370 LOGATEC, vložek:
1.577.100 SIT, ne odgovarja, izstop:
12. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TEKAVEC MARJETA, Pavšičeva 28,
1370 LOGATEC, razrešitev: 12. 10.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-53606
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16724 z dne
29. 10. 2001 pod št. vložka 1/30906/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1313851
Firma: BARTOL & PARTNER podjetje

za trgovino in storitve k.d.
Skrajšana firma: BARTOL & PARTNER

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Kresniške Poljane 23, 1281

KRESNICE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BARTOL IRENA, Ul. Ton-

čke Čečeve 17, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož.,
izstop: 12. 10. 2001; BARTOL JOŽICA,
Ul. Tončke Čečeve 28, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 12. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BARTOL IRENA, Ul. Tončke Čeče-
ve 17, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
12. 10. 2001.

Sr-53607
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16725 z dne
29. 10. 2001 pod št. vložka 1/13513/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5530407
Firma: DUBRAVATEKS trgovsko po-

djetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DUBRAVATEKS,

d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Miklošičeva ul. 13, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVAČEVIĆ ADNAN, Pro-

sinačkih žrtava 39, ZAGREB, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
12. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOVAČEVIĆ ADNAN, Prosinačkih žr-
tava 39, ZAGREB, razrešitev: 12. 10.
2001, zastopa brez omejitev; prokurist ŠE-
HOVIČ EMINA, C. revolucije 14, 4271 JE-
SENICE, razrešitev: 12. 10. 2001.

Sr-53608
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16726 z dne
29. 10. 2001 pod št. vložka 1/21570/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
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kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5728720
Firma: MIHELIČ C.K.V. instalacije in

trgovina, d.n.o. Ljubljana Polje
Skrajšana firma: MIHELIČ C.K.V. d.n.o.

Ljubljana Polje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta v Prod 12, 1260 LJUB-

LJANA-POLJE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIHELIČ BRANE, Cesta v

Prod 12, 1211 LJUBLJANA-POLJE, vlo-
žek: 50.000 SIT, odg. s svojim premož.,
izstop: 12. 10. 2001; MIHELIČ VESNA,
Cesta v Prod 12, 1211 LJUBLJANA-PO-
LJE, vložek: 50.000 SIT, odg. s svojim
premož., izstop: 12. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik MIHELIČ BRANE, Cesta v Prod
12, 1211 LJUBLJANA-POLJE, razrešitev:
12. 10. 2001, poslovodja zastopa brez
omejitev; družbenik MIHELIČ VESNA, Ce-
sta v Prod 12, 1211 LJUBLJANA-POLJE,
razrešitev: 12. 10. 2001, poslovodja za-
stopa brez omejitev.

Sr-53609
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16727 z dne
29. 10. 2001 pod št. vložka 1/16043/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5574862
Firma: SLOCOS družba za trgovanje

in zastopanje d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SLOCOS d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Parmova 41, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČAMERNIK BORIS, Ja-

dranska 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
12. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ČAMERNIK BORIS, Jadranska 2,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 12. 10.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-53610
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16728 z dne
29. 10. 2001 pod št. vložka 1/19801/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5663784
Firma: RBM inženiring, zastopstvo,

storitve, d.o.o. Ljubljana, Franca Neb-
ca 24

Skrajšana  firma:  RBM  d.o.o.,  Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Franca Nebca 24, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROŽANC MIHA, Franca

Nebca 24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.600.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
12. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ROŽANC MIHA, Franca Nebca 24,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 12. 10.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-53611
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16729 z dne
29. 10. 2001 pod št. vložka 1/27612/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5936063
Firma: ST. ETIENNE COSMETIC IN-

TERNATIONAL Breda-Stele Bunderla &
C.o., d.n.o. ekskluzivno zastopništvo,
marketing in prodaja

Skrajšana firma: ST. ETIENNE CO-
SMETIC INTERNATIONAL, Breda-Stele
Bunderla & C.o., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Triglavska 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: STELE BUNDERLA BRE-

DA, Triglavska 11, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 5.000 SIT, odg. s svojim premož.,
izstop: 12. 10. 2001; BUNDERLA DUŠAN,
Triglavska 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
12. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik STELE BUNDERLA BREDA, Tri-
glavska 11, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
12. 10. 2001, zastopa brez omejitev; za-
stopnik BUNDERLA DUŠAN, Triglavska
11, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 12. 10.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-53612
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16730 z dne
29. 10. 2001 pod št. vložka 1/20103/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5673348
Firma: TRAMP MODA podjetje za pro-

izvodnjo in trgovino d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: TRAMP M, d.o.o.

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Stoženska 18, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 3.116.830,00 SIT
Ustanovitelji: POVŠE RAKEF MARICA,

Herbersteinova 16, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 3.116.830 SIT, ne odgovarja, izstop:
12. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor POVŠE RAKEF MARICA, Herber-

steinova 16, 1000 LJUBLJANA, razreši-
tev: 12. 10. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-53613
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16731 z dne
29. 10. 2001 pod št. vložka 1/23007/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5749042
Firma: SIMBOL PLANET trgovsko in

storitveno podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: SIMBOL PLANET

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Opekarska 13, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.105.000,00 SIT
Ustanovitelji: BALAŽIC ŠTEFAN, Plani-

na 6, 4000 KRANJ, vložek: 2.105.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 12. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor STANKOVIĆ SAŠA, Rotarjeva 3,
4000 KRANJ, razrešitev: 12. 10. 2001.

Sr-53614
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16732 z dne
29. 10. 2001 pod št. vložka 1/17964/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5854628
Firma: YERRO uvoz-izvoz d.o.o. Ljub-

ljana
Skrajšana firma: YERRO d.o.o. Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Komanova 23, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.518.000,00 SIT
Ustanovitelji: JERIN ROBERT, Novo-

sadska ulica 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.518.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
14. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JERIN ROBERT, Novosadska 6,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 14. 10.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-53641
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/17058 z dne
30. 10. 2001 pod št. vložka 1/22407/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5782368
Firma: TERPIN & LTS COMPANY po-

djetje za trgovinsko in storitveno dejav-
nost, k.d., Ljubljana

Skrajšana firma: TERPIN & LTS COM-
PANY, k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ob studencu 15, 1000 LJUB-

LJANA
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Osnovni kapital: 110.250,00 SIT
Ustanovitelji: TERPIN BOKAVŠEK LIDI-

JA, Ob studencu 15, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 55.125 SIT, ne odgovarja, izstop:
9. 8. 2001; TERPIN SAŠA, Ob studencu
15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 55.125
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 9. 8.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor TERPIN BOKAVŠEK LIDIJA, Ob
studencu 15, 1000 LJUBLJANA, razre-
šitev:  9. 8. 2001,  zastopa  brez  omejitev;
zastopnik  TERPIN  SAŠA,  Ob  studencu
15, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 9. 8.
2001,  kot  komplementar  -  vodja  poslov
in neomejen zastopnik zastopa brez ome-
jitev.

Sr-53642
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/17059 z dne
30. 10. 2001 pod št. vložka 1/25197/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5833973
Firma: JANEŽIČ & CO, podjetje za

proizvodnjo in trgovino, d.n.o. Ljublja-
na, Lunačkova 5

Skrajšana firma: JANEŽIČ & Co. d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Lunačkova 5, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: JANEŽIČ PETER avtome-

hanik, Lunačkova 5, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož.,
izstop: 9. 8. 2001; JANEŽIČ MARTINA mo-
dni oblikovalec, Lunačkova 5, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim
premož., izstop: 9. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik JANEŽIČ PETER, Lunačkova 5,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 9. 8. 2001,
zastopa podjetje neomejeno; družbenik JA-
NEŽIČ MARTINA, Lunačkova 5, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 9. 8. 2001, zasto-
pa podjetje neomejeno.

Sr-53643
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/17060 z dne
30. 10. 2001 pod št. vložka 1/26698/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5911257
Firma: GOLDAY gradbeništvo, inže-

niring, špedicija, d.o.o.
Skrajšana firma: GOLDAY, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Jakčeva 17, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOSI ALEŠ, Jakčeva 17,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 4. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOSI ALEŠ, Jakčeva 17, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 4. 9. 2001.

Sr-53644
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/17061 z dne
30. 10. 2001 pod št. vložka 1/26834/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5893402
Firma: TAHIROVIĆ & CO. gradbeno,

storitveno in trgovsko podjetje, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: TAHIROVIĆ & Co,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Jakčeva ulica 5, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: TAHIROVIĆ MIRSAD, To-

pniška ulica 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
27. 9. 2001; TAHIROVIĆ MEHMED, Jak-
čeva ulica 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
27. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TAHIROVIĆ MEHMED, Jakčeva uli-
ca 5, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 27. 9.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-53645
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/17062 z dne
30. 10. 2001 pod št. vložka 1/09162/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5817587
Firma: INTERALBA d.o.o., trgovina,

proizvodnja, storitve, Parmova 53, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: INTERALBA, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parmova 53, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAPUŠEK MATJAŽ, Ne-

deljska vas 9, 4000 MLAKA PRI KRANJU,
vložek: 1.600 SIT, ne odgovarja, izstop:
27. 9. 2001; MOHORIČ MARIJA, Skalica
10, 4000 KRANJ, vložek: 400 SIT, ne od-
govarja, izstop: 27. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZAPUŠEK MATJAŽ, Nedeljska vas
9, 4000 MLAKA PRI KRANJU, razrešitev:
27. 9. 2001, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Sr-53646
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/17063 z dne
30. 10. 2001 pod št. vložka 1/18671/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-

gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5854717
Firma: SOFT SOLUTIONS svetovanje,

zastopanje, proizvodnja, trgovina in
druge storitve d.o.o.

Skrajšana firma: SOFT SOLUTIONS
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ježa 50, 1231 ČRNUČE
Osnovni kapital: 1.928.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAZPET UROŠ, Aškerče-

va 14, 2342 RUŠE, vložek: 964.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 4. 9. 2001; OSVALD
IGOR, Na gorici 67, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 964.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
4. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VIDOVIČ MITJA, Dravska ulica 24,
2250 PTUJ, razrešitev: 4. 9. 2001.

Sr-53647
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/17064 z dne
30. 10. 2001 pod št. vložka 1/22157/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5752191
Firma: INTERBEJA trgovsko in gostin-

sko podjetje d.o.o., Ilirska Bistrica, Pod-
graje 74 A

Skrajšana firma: INTERBEJA d.o.o.,
Ilirska Bistrica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podgraje 74 A, 6250 ILIR-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 1.625.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAKSETIČ BERNARDA,

Jakčeva 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.625.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 4. 9.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JAKSETIČ BERNARDA, Jakčeva 5,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 4. 9. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-53648
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/17065 z dne
30. 10. 2001 pod št. vložka 1/25568/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5847427
Firma: NUTRIO prehrana d.d. Ljub-

ljana
Skrajšana firma: NUTRIO d.d. Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Dunajska 156, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 4.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARINŠEK MARKO, Kve-

drova 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
800.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 4. 9.
2001; TUŠEK MATEJA, Partizanska 44,
4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 800.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 4. 9. 2001;
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BULC JANEZ, Ilirska 8, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 800.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 4. 9. 2001; BOHINC ALEKSAN-
DRA, Kajuhova 1, 4240 RADOVLJICA, vlo-
žek: 800.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
4. 9. 2001; ČAMPA PETER, Koseskega
1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 800.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 4. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PETKOVIČ GORDANA, Abramova
14, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 4. 9.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-53649
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/17066 z dne
30. 10. 2001 pod št. vložka 1/26432/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5904935
Firma: AVTO PLUS ŠPORT Založni-

ško podjetje d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AVTO PLUS ŠPORT,

d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dunajska 8, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: REGVAT PETER, Dunaj-

ska cesta 347, 1000 LJUBLJANA, vložek:
600.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 4. 9.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor POREKAR TOMAŽ, Vrhovci c.
X/027, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
4. 9. 2001, zastopa brez omejitev; zasto-
pnik REGVAT PETER, Dunajska cesta 347,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 4. 9. 2001,
zastopa brez omejitev, kot pomočnik di-
rektorja.

Sr-53674
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/17091 z dne
30. 10. 2001 pod št. vložka 1/09668/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5444705
Firma: KOVAČEC & CO. d.n.o., tr-

govsko podjetje Ljubljana, Dolenjska
c. 437

Skrajšana firma: KOVAČEC & Co.
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska c. 437, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVAČEC FRANC, DO-

LENJSKA CESTA 437, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož.,
izstop: 26. 6. 2001; KOVAČEC TANJA,
Dolenjska c. 437, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož.,
izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOVAČEC FRANC, DOLENJSKA
CESTA 437, 1000 LJUBLJANA, razreši-

tev: 26. 6. 2001, zastopa brez omejitev;
direktor KOVAČEC TANJA, Dolenjska c.
437, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-53698
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/17117 z dne
30. 10. 2001 pod št. vložka 1/08949/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5573661
Firma: GSI Podjetje za opravljanje

poslovnih in drugih storitev, trgovino,
gostinstvo in turizem d.o.o., Borštnikov
trg 1, Ljubljana

Skrajšana firma: GSI, d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Borštnikov trg 1, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BABIČ KARIM, TRG

FRANCOSKE REVOLUCIJE 6, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.500.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 12. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BABIČ KARIM, TRG FRANCOSKE
REVOLUCIJE 6, 1000 LJUBLJANA, razre-
šitev: 12. 7. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-55574
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/17198 z dne
9. 11. 2001 pod št. vložka 1/03399/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5335531
Firma: METALPLASTIKA podjetje za

proizvodnjo, trgovino, storitve in inže-
niring, d.o.o., Ljubljana, Štembalova 24

Skrajšana firma: METALPLASTIKA,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štembalova 24, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 35.355.613,00 SIT
Ustanovitelji: ADŽAGA BOŠKO, Štem-

balova 24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.873.169 SIT, ne odgovarja, izstop:
27. 9. 2001; ADŽAGA MARKO, Štemba-
lova 24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.816.642 SIT, ne odgovarja, izstop:
27. 9. 2001; JERIN KLEMEN, Stanežiče
43 b, 1000 LJUBLJANA, vložek: 10.200
SIT, ne odgovarja, izstop: 27. 9. 2001;
ADŽAGA-JERIN ALINKA, Stanežiče 43 b,
1000 LJUBLJANA, vložek: 8.805.975 SIT,
ne odgovarja, izstop: 27. 9. 2001; ADŽA-
GA DANUŠJA, Štembalova 24, 1000
LJUBLJANA, vložek: 8.849.627 SIT, ne
odgovarja, izstop: 27. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik ADŽAGA BOŠKO, Štembalova 24,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 27. 9.
2001, zastopa brez omejitev, kot name-
stnik direktorja razen pri nakupu in prodaji
nepremičnin, ko mora imeti soglasje skup-

ščine; zastopnik ADŽAGA DANUŠJA,
Štembalova 24, 1000 LJUBLJANA, razre-
šitev: 27. 9. 2001, zastopa brez omejitev,
kot namestnik direktorja, razen pri nakupu
in prodaji nepremičnin, ko mora imeti so-
glasje skupščine; direktor ADŽAGA MAR-
KO, Štembalova 24, 1000 LJUBLJANA,
razrešitev: 27. 9. 2001, zastopa brez ome-
jitev, razen pri nakupu in prodaji nepremič-
nin, kjer je potrebno soglasje skupščine.

Sr-55575
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/17199 z dne
9. 11. 2001 pod št. vložka 1/15374/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5672155
Firma: LINEAIR Proizvodnja, trgovi-

na, storitve, marketing d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: LINEAIR d.o.o. Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Šišenska 51, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VODIČAR ROMAN-PA-

VEL, Šišenska 51, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 750.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
27. 9. 2001; VODIČAR IZTOK, Šišenska
51, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 27. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VODIČAR ROMAN-PAVEL, Šišenska
51, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 27. 9.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-55576
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/17200 z dne
9. 11. 2001 pod št. vložka 1/09819/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5489709
Firma: FRANKO COMPANY d.o.o.,

osebne storitve
Skrajšana firma: FRANKO COMPANY

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Franketova 3, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 3.024.500,00 SIT
Ustanovitelji: FRANKO ANA, FRANKE-

TOVA 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.512.250 SIT, ne odgovarja, izstop:
19. 9. 2001; FRANKO ANDREJ, FRAN-
KETOVA 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.512.250 SIT, ne odgovarja, izstop:
19. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FRANKO ANA, FRANKETOVA 3,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 19. 9.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-55577
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/17275 z dne
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9. 11. 2001 pod št. vložka 1/04957/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5341035
Firma: TMS Storitveno in trgovsko

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: TMS d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tržaška 2, 1240 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.510.772,00 SIT
Ustanovitelji: MURK SLAVKO, Grohar-

jeva 14, 1240 KAMNIK, vložek:
1.510.772 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MURK SLAVKO, Groharjeva 14,
1240 KAMNIK, razrešitev: 26. 6. 2001,
zastopa  in  predstavlja  podjetje  neome-
jeno.

Sr-55881
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/04427 z dne
11. 12. 2001 pod št. vložka 1/01356/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: OFSET proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o. Ljubljana

Skrajšana firma: OFSET, d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 2, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 26.392.943,50 SIT
Ustanovitelji: MRAK JOŽE, Zg. Pirniče

2c, 1215 MEDVODE, vložek:
6.182.044,20 SIT, ne odgovarja, izstop:
25. 10. 2001; MRAK DARINKA, Zg. Pirni-
če 2c, 1215 MEDVODE, vložek:
289.270,20 SIT, ne odgovarja, izstop:
25. 10. 2001; MRAK ALEKSANDER, Zg.
Pirniče 2c, 1215 MEDVODE, vložek:
5.965.784,50 SIT, ne odgovarja, izstop:
25. 10. 2001; BOŽIČ JURIJ, Medno 36/a,
1210 LJUBLJANA-ŠENTVID, vložek:
6.011.377,70 SIT, ne odgovarja, izstop:
25. 10. 2001; BOŽIČ ALENKA, Medno
36/a, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID, vložek:
5.922.963,90 SIT, ne odgovarja, izstop:
25. 10. 2001; BERGANT FRANCKA, Ver-
je 78, 1215 MEDVODE, vložek:
121.922,60 SIT, ne odgovarja, izstop:
25. 10. 2001; DJUKIČ DARJA, Jarška c.
18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
152.798,80 SIT, ne odgovarja, izstop:
25. 10. 2001; PEČE BRANE, Runkova
16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 21.564,30
SIT, ne odgovarja, izstop: 25. 10. 2001;
JOST MIKLAVŽ, Vrhovčeva 13, 1000
LJUBLJANA, vložek: 197.467,70 SIT, ne
odgovarja, izstop: 25. 10. 2001; GRAHEK
ANICA, Nadgoriška 37, 1231 LJUBLJA-
NA-ČRNUČE, vložek: 121.992,60 SIT, ne
odgovarja, izstop: 25. 10. 2001; KOŠIR
JANEZ, Topol 8a, 1215 MEDVODE, vlo-
žek: 137.703,70 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 25. 10. 2001; KRAJCER DARINKA,

Varburga 52, 1216 SMLEDNIK, vložek:
38.507,80 SIT, ne odgovarja, izstop:
25. 10. 2001; KRAVANJA RUDI, Tončka
Dežmana 6, 4000 KRANJ, vložek: 79.480
SIT, ne odgovarja, izstop: 25. 10. 2001;
LUŠTREK PETER, Cesta talcev 6, 1215
MEDVODE, vložek: 150.334,30 SIT, ne
odgovarja, izstop: 25. 10. 2001; MAYR
STANISLAVA, Sattnerjeva 15a, 1000
LJUBLJANA, vložek: 87.489,60 SIT, ne
odgovarja, izstop: 25. 10. 2001; MENCI-
GER JOŽE, Vlahovičeva 2, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 176.827,60 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 25. 10. 2001; MIHELIČ JEL-
KA, Glinškova ploščad 3, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 73.626,80 SIT, ne odgovarja,
izstop: 25. 10. 2001; OBLAK ALOJZ, Vla-
hovičeva 37, 1000 LJUBLJANA, vložek:
174.979,20 SIT, ne odgovarja, izstop:
25. 10. 2001; RAJTER IVANA, Finžgarje-
va 9, 1215 MEDVODE, vložek:
133.082,80 SIT, ne odgovarja, izstop:
25. 10. 2001; SOMRAK NADA, Podlubnik
157, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
53.294,70 SIT, ne odgovarja, izstop:
25. 10. 2001; SAVANOVIĆ MIRJANA, Kr-
žišnikova 2, 1215 MEDVODE, vložek:
616,10 SIT, ne odgovarja, izstop: 25. 10.
2001; VAHTARIĆ ANĐELKO, Višnjeva ul.
6, 1215 MEDVODE, vložek: 616,10 SIT,
ne odgovarja, izstop: 25. 10. 2001; UDIR
ZORAN, Kebetova ul. 27, 4000 KRANJ,
vložek: 49.906,10 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 25. 10. 2001; VREČEK ANA, Videm
6a, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
38.507,80 SIT, ne odgovarja, izstop:
25. 10. 2001; ZAPLOTNIK JANEZ, Prista-
va 34, 4290 TRŽIČ, vložek: 28.957,80
SIT, ne odgovarja, izstop: 25. 10. 2001;
BEČAN MARKO, Arharjeva ul. 4, 1215
MEDVODE, vložek: 28.033,60 SIT, ne od-
govarja, izstop: 25. 10. 2001; DOBNIKAR
JELKA, Vaše 31, 1215 MEDVODE, vlo-
žek: 24.028,80 SIT, ne odgovarja, izstop:
25. 10. 2001; HRUSTEK IVANKA, Med-
voška 16, 1215 MEDVODE, vložek:
23.104,70 SIT, ne odgovarja, izstop:
25. 10. 2001; ČUDEN SANJA, Kosovo po-
lje 34, 1215 MEDVODE, vložek: 9.549,90
SIT, ne odgovarja, izstop: 25. 10. 2001;
SABOL LIDIJA, Linhartova 7, 1230 DOM-
ŽALE, vložek: 52.986,70 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 25. 10. 2001; MARINKO AN-
TON, Rašiča pri Gameljnah 14a, 1000
LJUBLJANA, vložek: 24.953 SIT, ne od-
govarja, izstop: 25. 10. 2001; STROJAN
ZLATKA, Cesta talcev 42, 1215 MEDVO-
DE, vložek: 11.706,40 SIT, ne odgovarja,
izstop: 25. 10. 2001; TERAN JANKO,
Češnjevak 34, 4207 CERKLJE, vložek:
7.393,50 SIT, ne odgovarja, izstop:
25. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BOŽIČ JURIJ, Medno 36/a, 1210
LJUBLJANA-ŠENTVID, razrešitev: 25. 10.
2001, zastopa brez omejitev; zastopnik
MRAK ALEKSANDER, Zg. Pirniče 2c,
1215 MEDVODE, razrešitev: 25. 10.
2001, zastopa kot komercialni direktor
brez omejitev.

Sr-55886
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/10826 z dne
30. 11. 2001 pod št. vložka 1/31399/00

na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1338854
Firma: TEMI PLAZAR IN DRUŽBENIKI

trgovina in storitve d.n.o., Goričane 74,
Medvode

Skrajšana firma: TEMI PLAZAR IN
DRUŽBENIKI d.n.o. Medvode

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Goričane 74, 1215 MED-
VODE

Ustanovitelji: PLAZAR BOGOMIR, Gori-
čane 74, 1215 MEDVODE, odg. s svojim
premož., izstop: 18. 10. 2001; PLAZAR
MIHA, Goričane 74, 1215 MEDVODE,
odg. s svojim premož., izstop: 18. 10.
2001; PLAZAR TEA, Goričane 74, 1215
MEDVODE, odg. s svojim premož., izstop:
18. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PLAZAR BOGOMIR, Goričane 74,
1215 MEDVODE, razrešitev: 18. 10.
2001.

Sr-55888
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/10889 z dne
30. 11. 2001 pod št. vložka 1/19720/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5657695
Firma: WILLINGRAIN d.o.o., podjetje

za mednarodno trgovino, Breg 60 A Ri-
bnica

Skrajšana firma: WILLINGRAIN d.o.o.
Ribnica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Breg 60 A, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 1.504.926,00 SIT
Ustanovitelji: HORŽEN VERA, Breg 60,

1310 RIBNICA, vložek: 767.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 25. 10. 2001; HORŽEN
BOGDAN, Breg 60, 1310 RIBNICA, vlo-
žek: 737.926 SIT, ne odgovarja, izstop:
25. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HORŽEN VERA, Breg 60, 1310 RI-
BNICA, razrešitev: 25. 10. 2001, zastopa
brez omejitev.

Sr-55889
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/10982 z dne
29. 11. 2001 pod št. vložka 1/28163/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5952557
Firma: TONDO, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: TONDO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Mačkov kot 15, 1210 LJUB-

LJANA-ŠENTVID
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
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Ustanovitelji:  TONI  MITJA,  Mačkov
kot 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
4. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TONI MITJA, Mačkov kot 15, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 4. 10. 2001.

Sr-55890
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/11016 z dne
30. 11. 2001 pod št. vložka 1/32197/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1446592
Firma: CIRAR & CJUHA prevozništvo,

rent-a-car, storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: CIRAR & CJUHA,

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Poljska pot 6, 1120 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: CJUHA MICHELLE, Polj-

ska pot 6, 1120 LJUBLJANA, odg. s svo-
jim premož., izstop: 27. 9. 2001; CIRAR
RAJKO, Gabrno 10 a, 3270 LAŠKO, odg.
s svojim premož., izstop: 27. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor CJUHA MICHELLE, Poljska pot 6,
1120 LJUBLJANA, razrešitev: 27. 9.
2001; zastopnik CIRAR RAJKO, Gabrno
10 a, 3270 LAŠKO, razrešitev: 27. 9.
2001, namestnik direktorja.

Sr-55891
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/11068 z dne
30. 11. 2001 pod št. vložka 1/16835/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5623847
Firma: IMEX INTERNATIONAL Trgovi-

na in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: IMEX INTERNATIO-

NAL d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Matije Blejca 14, 1240 KAM-

NIK
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: MLAKAR ALEŠ, Gregorči-

čeva 12, 1230 DOMŽALE, vložek:
754.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
18. 10. 2001; BEĆIRAGIĆ ZEHRA, Špan-
skih boraca 2, SARAJEVO, vložek:
754.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
18. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor MLAKAR ALEŠ, Gregorčičeva 12,
1230 DOMŽALE, razrešitev: 18. 10.
2001, zastopa brez omejitev; družbenik
BEĆIRAGIĆ ZEHRA, Španskih boraca 2,
SARAJEVO, razrešitev: 18. 10. 2001,
zastopa brez omejitev, kot pomočnik
direktorja; družbenik PONIKVAR ANDREJ,
Matije Blejca 14, 1240 KAMNIK, razre-
šitev: 18. 10. 2001, zastopa brez ome-
jitev.

Sr-55892
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/11138 z dne
29. 11. 2001 pod št. vložka 1/06915/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5374596
Firma: WOOLTOP d.o.o., podjetje za

posredovanje, trgovanje, proizvodnjo in
zastopanje, Polje cesta XXXII/21, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: WOOLTOP Ljubljana,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polje c. XXXII/21, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.772.815,50 SIT
Ustanovitelji: NOVAK STANISLAVA, Po-

lje c. XXXII/21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.772.815,50 SIT, ne odgovarja, izstop:
19. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor NOVAK STANISLAVA, Polje c. XXX-
II/21, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 19. 9.
2001, zastopa neomejeno; družbenik NO-
VAK IVAN, Cesta v Zgornji log 6, 1111
LJUBLJANA-VIČ, razrešitev: 19. 9. 2001,
zastopa neomejeno.

Sr-55897
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/17788 z dne
28. 11. 2001 pod št. vložka 1/11715/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5475279
Firma: ROKONS podjetje za trgovi-

no, svetovalni in finančni inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Ulica nadgoriških bor-
cev 21

Skrajšana firma: ROKONS d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. nadgoriških borcev 21,
1231 LJUBLJANA ČRNUČE

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROTAR JAKOB, Ulica nad-

goriških borcev 21, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.502.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
19. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ROTAR JAKOB, Ulica nadgoriških
borcev 21, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
19. 9. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-55921
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/17935 z dne
23. 11. 2001 pod št. vložka 1/15055/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5553024
Firma: CZT Center za založništvo in

tisk d.o.o.

Skrajšana firma: CZT d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vojkova 78, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: KROPIVŠEK-LESKOVAR

VALENTIN, Topniška ul. 70, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.508.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 18. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KROPIVŠEK-LESKOVAR VALEN-
TIN, Topniška ul. 70, 1000 LJUBLJANA,
razrešitev: 18. 9. 2001.

Sr-55944
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18189 z dne
28. 11. 2001 pod št. vložka 1/02196/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5285305
Firma: SLT MARKETING d.o.o., Ljub-

ljana
Skrajšana firma: SLT MARKETING

d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Beethovnova 14, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 4.212.078,30 SIT
Ustanovitelji: ZRIM MILAN, Beethovno-

va 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.156.208,30 SIT, ne odgovarja, izstop:
18. 10. 2001; MENCINGER FRANCI, Pre-
glov trg 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
198.500 SIT, ne odgovarja, izstop:
18. 10. 2001; ZUPANČIČ ZRIM VESNA,
Beethovnova 14, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 411.320 SIT, ne odgovarja, izstop:
18. 10. 2001; GRMEK IRENA, Cleveland-
ska 45, 1000 LJUBLJANA, vložek:
217.870 SIT, ne odgovarja, izstop:
18. 10. 2001; ŠKERBINEK BORIS, Trg
revolucije 1, 2000 MARIBOR, vložek:
228.180 SIT, ne odgovarja, izstop:
18. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik MENCINGER FRANCI, Preglov trg
12, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 18. 10.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-55954
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18296 z dne
30. 11. 2001 pod št. vložka 1/30999/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1317741
Firma: BART VAVPETIČ & CO podje-

tje za trgovino in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: BART VAVPETIČ & CO

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Stegne 34, 1251 MORAVČE
Ustanovitelji: VAVPETIČ RAJKO, Steg-

ne 34, 1251 MORAVČE, ne odgovarja,
izstop: 27. 9. 2001; VAVPETIČ BRIGITA
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IVANKA, Stegne 34, 1251 MORAVČE, ne
odgovarja, izstop: 27. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VAVPETIČ RAJKO, Stegne 34,
1251 MORAVČE, razrešitev: 27. 9. 2001;
zastopnik VAVPETIČ BRIGITA IVANKA,
Stegne 34, 1251 MORAVČE, razrešitev:
27. 9. 2001, namestnik direktorja.

Sr-55955
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18297 z dne
30. 11. 2001 pod št. vložka 1/27675/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5795222
Firma: MONMAR Družba za gostin-

stvo, trgovino in storitve, d.o.o. Hrastnik
Skrajšana firma: MONMAR d.o.o. Hra-

stnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta Adama Dušaka 5,

1430 HRASTNIK
Osnovni kapital: 1.769.800,00 SIT
Ustanovitelji: MRAVLJAK METOD, Ce-

sta Adama Dušaka št. 5, 1430 HRASTNIK,
vložek: 1.140.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 27. 9. 2001; MRAVLJAK-SENICA VI-
DA, Cesta Adama Dušaka št. 5, 1430 HRA-
STNIK, vložek: 629.800 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 27. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik MRAVLJAK METOD, Cesta Adama
Dušaka št. 5, 1430 HRASTNIK, razrešitev:
27. 9. 2001, namestnik direktorja, zasto-
pa brez omejitev; direktor MRAVLJAK-SE-
NICA VIDA, Cesta Adama Dušaka št. 5,
1430 HRASTNIK, razrešitev: 27. 9. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-55956
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18298 z dne
30. 11. 2001 pod št. vložka 1/20158/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5684773
Firma: BUM Trgovina in gostinstvo,

računovodske in knjigovodske dejavno-
sti, davčno svetovanje in pogrebne sto-
ritve, d.o.o. Gabrsko 34, Trbovlje

Skrajšana firma: BUM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gabersko 34, 1420 TRBOV-

LJE
Osnovni kapital: 1.513.660,00 SIT
Ustanovitelji: ČIBEJ MARJANA, Gaber-

sko 34, 1420 TRBOVLJE, vložek:
1.513.660 SIT, ne odgovarja, izstop:
4. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ČIBEJ MARJANA, Gabersko 34,
1420 TRBOVLJE, razrešitev: 4. 10. 2001,
zastopa brez omejitev; prokurist PAVLIČ
URŠKA, Leninov trg 1, 1420 TRBOVLJE,
razrešitev: 4. 10. 2001, zastopa brez
omejitev.

Sr-55957
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18299 z dne
30. 11. 2001 pod št. vložka 1/26454/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5871999
Firma: PRO - INTERNATIONAL, BOŠ-

TJANČIČ IN TURK d.n.o., izobraževanje,
umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
Ljubljana

Skrajšana firma: PRO - INTERNATIO-
NAL, BOŠTJANČIČ IN TURK d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Gornji trg 4, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: BOŠTJANČIČ TURK VE-
RUŠKA, Trg OF 14, 1000 LJUBLJANA,
odg. s svojim premož., izstop: 27. 9.
2001; TURK LEILA, Trg OF 14, 1000
LJUBLJANA, odg. s svojim premož., izstop:
27. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BOŠTJANČIČ TURK VERUŠKA, Trg
OF 14, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
27. 9. 2001, zastopa brez omejitev; dru-
žbenik TURK LEILA, Trg OF 14, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 27. 9. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-55958
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18300 z dne
30. 11. 2001 pod št. vložka 1/13800/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5525616
Firma: BOPEN marketing, proizvod-

nja, inženiring in trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska c. 41

Skrajšana firma: BOPEN, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska c. 41, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.608.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRIŠČEK BORVIN, Jelarji

4, 6281 ŠKOFIJE, vložek: 804.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 27. 9. 2001; BRI-
ŠČEK DEJAN, Jelarji 4, 1000 ŠKOFIJE,
vložek: 804.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
27. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BRIŠČEK BORVIN, Jelarji 4, 6281
ŠKOFIJE, razrešitev: 27. 9. 2001, zasto-
pa brez omejitev; zastopnik BRIŠČEK DE-
JAN, Jelarji 4, 1000 ŠKOFIJE, razrešitev:
27. 9. 2001, namestnik direktorja zastopa
brez omejitev.

Sr-55959
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18301 z dne
30. 11. 2001 pod št. vložka 1/23884/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.

l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5806569
Firma: NEES TRADE Proizvodnja, tr-

govina in storitve, d.o.o., Trbovlje, Trg
svobode 1

Skrajšana firma: NEES TRADE d.o.o.,
Trbovlje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg svobode 1, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 1.581.894,00 SIT
Ustanovitelji: HUSANOVIČ SENADA,

Trg svobode 1, 1420 TRBOVLJE, vložek:
792.497 SIT, ne odgovarja, izstop: 19. 9.
2001; HUSANOVIČ JAKUB, Trg svobode
1, 1420 TRBOVLJE, vložek: 789.397 SIT,
ne odgovarja, izstop: 19. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HUSANOVIČ SENADA, Trg svobo-
de 1, 1420 TRBOVLJE, razrešitev: 19. 9.
2001, zastopa brez omejitev; zastopnik
HUSANOVIČ JAKUB, Trg svobode 1, 1420
TRBOVLJE, razrešitev: 19. 9. 2001, na-
mestnik direktorja. zastopa družbo v od-
sotnosti direktorja.

Sr-55960
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18302 z dne
30. 11. 2001 pod št. vložka 1/06945/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5372224
Firma: SERVIS HRIBAR podjetje za

prodajo in servisno - remontno dejav-
nost vozil, d.o.o., Selo 72, Zagorje ob
Savi

Skrajšana firma: SERVIS HRIBAR
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Selo 72, 1410 ZAGORJE OB
SAVI

Osnovni kapital: 1.579.100,00 SIT
Ustanovitelji: HRIBAR MARJAN, Selo

72, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek:
1.579.100 SIT, ne odgovarja, izstop:
27. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HRIBAR MARJAN, Selo 72, 1410
ZAGORJE OB SAVI, razrešitev: 27. 9.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-55969
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18453 z dne
6. 12. 2001 pod št. vložka 1/27699/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5936845
Firma: MARKETING VEKIČ & CO. tr-

govina, gostinstvo, turizem, d.n.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: MARKETING VEKIČ
& CO, d.n.o., Ljubljana



Stran 1396 / Št. 12 / 14. 2. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Zvezda 004, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: VEKIČ SLAVKA, Zvezda 4,

1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000 SIT, odg.
s svojim premož., izstop: 19. 9. 2001; VE-
KIČ BRANKO, Zvezda 4, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 5.000 SIT, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 19. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VEKIČ BRANKO, Zvezda 4, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 19. 9. 2001, za-
stopa brez omejitev; družbenik VEKIČ
SLAVKA, Zvezda 4, 1000 LJUBLJANA, raz-
rešitev: 19. 9. 2001, zastopa brez ome-
jitev.

Sr-55970
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18454 z dne
6. 12. 2001 pod št. vložka 1/23948/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5816475
Firma: SIJANTA trgovsko in turistič-

no podjetje, d.o.o. Ljubljana Polje
Skrajšana firma: SIJANTA, d.o.o. Ljub-

ljana Polje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Polje cesta VI 6, 1260 LJUB-

LJANA POLJE
Osnovni kapital: 1.507.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIJANTA PAVEL, Polje Ce-

sta VI/6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.507.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
27. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SIJANTA PAVEL, Polje Cesta VI/6,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 27. 9.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-56082
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/09713 z dne
17. 12. 2001 pod št. vložka 1/10723/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5517117
Firma: HAMI Podjetje za gradbe-

ništvo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Miv-
ka 26

Skrajšana  firma:  HAMI  d.o.o.  Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mivka 26, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: HARAMINA IVAN, Mivka

26, 1000 LJUBLJANA, vložek: 132.500
SIT, ne odgovarja, izstop: 19. 9. 2001;
HARAMINA MARINKA, Mivka 26, 1000
LJUBLJANA, vložek: 132.500 SIT, ne od-
govarja, izstop: 19. 9. 2001; PLAVČAK
ALENKA, Mivka 26, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.237.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 19. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor PLAVČAK ALENKA, Mivka 26,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 19. 9.
2001, zastopa brez omejitev; zastopnik
HARAMINA IVAN, Mivka 26, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 19. 9. 2001, zastopa
brez omejitev, kot namestnik direktorja;
zastopnik HARAMINA MARINKA, Mivka 26,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 19. 9.
2001, zastopa brez omejitev, kot name-
stnik direktorja.

Sr-56086
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18853 z dne
17. 12. 2001 pod št. vložka 1/24496/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5793009
Firma: A FINIŠ trgovina, export-im-

port, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152
Skrajšana firma: A FINIŠ d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DERMASTJA LILIJANA,

Prelčeva 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DERMASTJA LILIJANA, Prelčeva 5,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa podjetje brez omejitev.

Sr-56087
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18855 z dne
17. 12. 2001 pod št. vložka 1/29666/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1193929
Firma: ENGLISH HOME PIPAN AGEN-

CY k. d
Skrajšana firma: ENGLISH HOME PI-

PAN k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Grintovška 12, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: PIPAN DARJA, Grintovška

12, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 26. 6. 2001; ZEBIČ DARJA,
Grintovška 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PIPAN DARJA, Grintovška 12, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-56088
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18856 z dne
17. 12. 2001 pod št. vložka 1/14317/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-

gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5543096
Firma: M - ULTRA trgovina in proiz-

vodnja d.o.o., Leninov trg 1a, Ljubljana
Skrajšana firma: M - ULTRA d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Leninov trg 1 a, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: SMLATIČ MARKO, Povše-

tova 104 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.508.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SMLATIČ MARKO, Povšetova 104
a, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-56089
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18920 z dne
17. 12. 2001 pod št. vložka 1/22483/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5767482
Firma: STREHOVEC Transportne sto-

ritve, trgovina, d.o.o., Komenda
Skrajšana firma: STREHOVEC, d.o.o.,

Komenda
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gora pri Komendi 10, 1218

KOMENDA
Osnovni kapital: 1.668.959,00 SIT
Ustanovitelji: STREHOVEC FRANC, Go-

ra pri Komendi 10, 1218 KOMENDA, vlo-
žek: 834.479,50 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 27. 9. 2001; STREHOVEC HELE-
NA, Gora pri Komendi 10, 1218 KOMEN-
DA, vložek: 834.479,50 SIT, ne odgovarja,
izstop: 27. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor STREHOVEC FRANC, Gora pri Ko-
mendi 10, 1218 KOMENDA, razrešitev:
27. 9. 2001, zastopa brez omejitev; za-
stopnik STREHOVEC HELENA, Gora pri
Komendi 10, 1218 KOMENDA, razreši-
tev: 27. 9. 2001, pomočnik direktorja za-
stopa družbo samostojno in neomejeno.

Sr-56090
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18921 z dne
17. 12. 2001 pod št. vložka 1/18623/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5696178
Firma: MAKROTOUR INT Podjetje za

proizvodnjo in turistične storitve, ex-
port-import, d.o.o. Cerknica

Skrajšana firma: M.T.I., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Podskrajnik n.h., 1380

CERKNICA
Osnovni kapital: 1.599.896,00 SIT
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Ustanovitelji: BRANISELJ MILAN, Tabor
28, 1380 CERKNICA, vložek: 799.948
SIT, ne odgovarja, izstop: 27. 9. 2001;
BRANISELJ METODA, Tabor 28, 1380
CERKNICA, vložek: 799.948 SIT, ne od-
govarja, izstop: 27. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik BRANISELJ MILAN, TABOR 28,
1380 CERKNICA, razrešitev: 27. 9. 2001,
zastopa neomejeno.

Sr-56091
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18922 z dne
17. 12. 2001 pod št. vložka 1/10378/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5454549
Firma: DOMI proizvodnja, trgovina in

storitve d.o.o.
Skrajšana firma: DOMI d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta dr. Tineta Zajca 9 A,

1240 MEKINJE, KAMNIK
Osnovni kapital: 2.210.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOSMATIN CIRIL, Cesta

dr. Tineta Zajca 9 A, 1240 MEKINJE, KAM-
NIK, vložek: 1.105.000 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 19. 9. 2001; KOSMATIN VE-
SNA, Cesta dr. Tineta Zajca 9 A, 1240
MEKINJE, KAMNIK, vložek: 1.105.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 19. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOSMATIN CIRIL, Cesta dr. Tineta
Zajca 9 A, 1240 MEKINJE, KAMNIK, raz-
rešitev: 19. 9. 2001, zastopa brez omeji-
tev; direktor KOSMATIN VESNA, Cesta dr.
Tineta Zajca 9 A, 1240 MEKINJE, KAM-
NIK, razrešitev: 19. 9. 2001, zastopa brez
omejitev.

Sr-56092
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18923 z dne
17. 12. 2001 pod št. vložka 1/10245/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5448468
Firma: ASMARK trgovsko in proizvo-

dno podjetje, d.o.o. Kamnik
Skrajšana firma: ASMARK, d.o.o. Kam-

nik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Žebljarska 5, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.057.300,00 SIT
Ustanovitelji: SCHNABL ALOJZ, Bistri-

ška 10, 1240 KAMNIK, vložek: 2.057.300
SIT, ne odgovarja, izstop: 27. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SCHNABL ALOJZ, Bistriška 10
Šmarca, 1240 KAMNIK, razrešitev: 27. 9.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-56124
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/19078 z dne
17. 12. 2001 pod št. vložka 1/11229/00

na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5488842
Firma: INTER S.O.F.T. podjetje za

svetovanje, organizacijo, finance in tr-
govino d.o.o.

Skrajšana firma: INTER S.O.F.T., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Petkova 57, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.610.405,00 SIT
Ustanovitelji: WOLPOTI IRENA, ŽUPAN-

ČIČEVA 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.610.405 SIT, ne odgovarja, izstop:
19. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor WOLPOTI IRENA, ŽUPANČIČEVA 4,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 19. 9.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-56126
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/19212 z dne
18. 12. 2001 pod št. vložka 1/19553/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5671698
Firma: AQUAPOOL’S, podjetje za ba-

zensko tehniko in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Bratovševa ploščad 5

Skrajšana firma: AQUAPOOL’S, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

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 SIT, ne odgovarja, izstop:
4. 10. 2001; BORDON DAVIDE, San Dar-
ligo della Valle loc, LACOTISCE NR.335,
ITALIJA, vložek: 178.610 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 4. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik BORDON DAVIDE, San Darligo
della Valle loc, LACOTISCE NR.335, ITA-
LIJA, razrešitev: 4. 10. 2001, zastopa ne-
omejeno; zastopnik UDUČ VESNA, Lovska
4, 1211 LJUBLJANA-POLJE, razrešitev:
4. 10. 2001, zastopa neomejeno; direktor
PIRC ALBERT, Lovska ulica 4, 1260 LJUB-
LJANA POLJE, razrešitev: 4. 10. 2001, za-
stopa neomejeno.

Sr-56127
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/19213 z dne
18. 12. 2001 pod št. vložka 1/19946/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5729076
Firma: MB STUDIO storitve in trgovi-

na, d.o.o.
Skrajšana firma: MB STUDIO d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zoisova 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BORIN MATEJA, Letovi-

ška pot 9/a, 6000 KOPER, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
4. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BORIN MATEJA, Letoviška pot 9/a,
6000 KOPER, razrešitev: 4. 10. 2001.

Sr-56160
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/19961 z dne
28. 12. 2001 pod št. vložka 1/02943/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5302528
Firma: PAM MEDICAS marketing,

electronics, design, inovations, compu-
ters, agency, service d.o.o.

Skrajšana firma: PAM medicas, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kajuhov dvor 3, 1290 GRO-

SUPLJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PADOVNIK MILAN, Kaju-

hov dvor 3, 1290 GROSUPLJE, vložek:
750.572 SIT, ne odgovarja, izstop: 27. 9.
2001; PADOVNIK MOJCA, Kajuhov dvor
3, 1290 GROSUPLJE, vložek: 749.428
SIT, ne odgovarja, izstop: 27. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PADOVNIK MOJCA, Kajuhov dvor
3, 1290 GROSUPLJE, razrešitev: 27. 9.
2001, zastopa in predstavlja družbo, brez
omejitev; zastopnik PADOVNIK MILAN, Ka-
juhov dvor 3, 1290 GROSUPLJE, razreši-
tev: 27. 9. 2001, namestnik direktorja za-
stopa in predstavlja družbo, brez omejitev.

Sr-56161
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/19962 z dne
28. 12. 2001 pod št. vložka 1/14705/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5559758
Firma: ROSIS export-import, trgovi-

na na debelo in drobno, Mengeš, Can-
karjeva 5, d.o.o.

Skrajšana firma: ROSIS, d.o.o. Men-
geš

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 5, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠINK SILVESTER, Kidri-

čeva 40, 1234 MENGEŠ, vložek: 754.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 19. 9. 2001;
ROŽMAN KATARINA, Cankarjeva 5, 1234
MENGEŠ, vložek: 754.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 19. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠINK SILVESTER, Kidričeva 40,
1234 MENGEŠ, razrešitev: 19. 9. 2001,
zastopa brez omejitev.
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Sr-56162
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/19963 z dne
28. 12. 2001 pod št. vložka 1/19417/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5659604
Firma: TKALTEX & CO, podjetje za

poslovne storitve, d.o.o., Radomlje
Skrajšana firma: TKALTEX & Co d.o.o.

Radomlje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tovarniška 45, Preserje,

1235 RADOMLJE
Osnovni kapital: 1.566.000,00 SIT
Ustanovitelji: TKALEC DAMIJAN, Tovar-

niška 45, PRESERJE, 1235 RADOMLJE,
vložek: 1.566.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 27. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TKALEC DAMIJAN, Tovarniška 45
PRESERJE, 1235 RADOMLJE, razrešitev:
27. 9. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-56163
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/19964 z dne
28. 12. 2001 pod št. vložka 1/22922/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5769515
Firma: ŠKRABA Trgovina, posredova-

nje, proizvodnja, zastopstva in storitve
Ljubljana d.o.o.

Skrajšana firma: ŠKRABA Ljubljana
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jamova 50, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.504.795,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKRABA ZORAN, Jamova

50, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.504.795
SIT, ne odgovarja, izstop: 4. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠKRABA ZORAN, Jamova 50, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 4. 10. 2001.

Sr-56164
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/19965 z dne
28. 12. 2001 pod št. vložka 1/29999/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1215744
Firma: SHINE družba za trgovino, sto-

ritve in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: SHINE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Zalog 31, 1291 ŠKOFLJICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUKOVEC KARMEN, Za-

log pri Škofljici 31, 1291 ŠKOFLJICA, vlo-

žek: 750.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
9. 8. 2001; JOCOVIĆ ŽELJKO, Zalog pri
Škofljici 31, 1291 ŠKOFLJICA, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 8.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KUKOVEC KARMEN, Zalog pri Ško-
fljici 31, 1291 ŠKOFLJICA, razrešitev:
9. 8. 2001, zastopa brez omejitev; direk-
tor JOCOVIĆ ŽELJKO, Zalog pri Škofljici
31, 1291 ŠKOFLJICA, razrešitev: 9. 8.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-56765
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/10587 z dne
10. 1. 2002 pod št. vložka 1/18916/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5840562
Firma: SAMAT podjetje za trgovino

in  storitve,  d.o.o.,  Ljubljana,  Guncelj-
ska 28 A

Skrajšana firma: SAMAT d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gunceljska 28 A, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.568.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAKOVEC ZDENKO, Gun-

celjska 28 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.568.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
23. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RAKOVEC ZDENKO, Gunceljska 28
a, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 23. 8.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-56944
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/00120 z dne
10. 1. 2002 pod št. vložka 1/04122/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5325315
Firma: BEMOZ proizvodnja gramoza,

betonskih izdelkov in trgovina, Kočevje
d.o.o.

Skrajšana firma: BEMOZ Kočevje
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Frankopanska 7, 1330 KO-
ČEVJE

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GREGORČIČ ALOJZ,

Frankopanska 7, 1330 KOČEVJE, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
27. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GREGORČIČ ALOJZ, Frankopanska
7, 1330 KOČEVJE, razrešitev: 27. 9.
2001.

Sr-56946
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/00121 z dne
10. 1. 2002 pod št. vložka 1/15226/00

na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5651425
Firma: SELL MEDVED d.o.o. podjetje

za trgovino živilskih in neživilskih proiz-
vodov, gostinstvo, zunanjo trgovino, za-
stopanje tujih partnerjev in.

Skrajšana firma: SELL MEDVED d.o.o.
Podsmreka

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podsmreka, 1356 DOBROVA
Osnovni kapital: 1.608.800,00 SIT
Ustanovitelji: MEDVED LJERKA, Pijava

gorica 85, 1291 ŠKOFLJICA, vložek:
804.400 SIT, ne odgovarja, izstop: 19. 9.
2001; MEDVED ZDRAVKO, Pijava gorica
85, 1291 ŠKOFLJICA, vložek: 804.400
SIT, ne odgovarja, izstop: 19. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MEDVED LJERKA, Pijava gorica 85,
1291 ŠKOFLJICA, razrešitev: 19. 9.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-56969
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/00143 z dne
10. 1. 2002 pod št. vložka 1/20179/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5686881
Firma: IDEA podjetje za gostinstvo,

turizem in trgovino, d.o.o., Poljanska c.
54, Ljubljana

Skrajšana firma: IDEA d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Poljanska c. 54, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.500,00 SIT
Ustanovitelji: HEBAR MARTIN, Poljan-

ska c. 54, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.500 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 8.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HEBAR MARTIN, Poljanska c. 54,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 9. 8. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-56971
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/00144 z dne 10. 1.
2002 pod št. vložka 1/21057/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5716900
Firma: MF-MOTOCOMMERCE export-

import d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: MF-MOTOCOMMER-

CE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tbilisijska 56, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEPELNIK FREDI, Tbili-

sijska 56, 1000 LJUBLJANA, vložek:
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1.467.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
19. 9. 2001; MF IMPORT EXPORT BEST
LINE INC, 1050 S. State Streeet, Dover,
COUNTRY OF KENT, ZDA, vložek: 33.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 19. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PEPELNIK FREDI, Tbilisijska 56,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 19. 9.
2001, zastopa družbo samostojno in neo-
mejeno.

Sr-56973
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/00145 z dne
10. 1. 2002 pod št. vložka 1/18265/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5631866
Firma: EGOS HOČEVAR & CO. d.n.o.

trgovina in storitve
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Na brezno 41, 1351 BREZO-

VICA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: HOČEVAR JANEZ, Na brez-

no 41, 1351 BREZOVICA, vložek: 4.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 9. 8.
2001; HOČEVAR TATJANA, Na brezno 41,
1351 BREZOVICA, vložek: 4.000 SIT, odg.
s svojim premož., izstop: 9. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HOČEVAR JANEZ, Na brezno 41,
1351 BREZOVICA, razrešitev: 9. 8. 2001,
zastopa brez omejitev; zastopnik HOČE-
VAR TATJANA, Na brezno 41, 1351 BREZ-
OVICA, razrešitev: 9. 8. 2001, zastopa
brez omejitev kot pomočnik direktorja.

Sr-56975
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/00146 z dne 10. 1.
2002 pod št. vložka 1/06575/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5357705
Firma: TRAVEL EXPORT IMPORT

LUKMAN d.o.o., turizem, trgovina, izvoz-
uvoz, Šmartno pod Šmarno goro

Skrajšana firma: TRAVEL EXPORT IM-
PORT LUKMAN d.o.o., Šmartno pod
Šmarno goro

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnje Gameljne 4 B, 1211
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO

Osnovni kapital: 2.202.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOŠIR LADISLAV, Sp. Ga-

meljne 4 b, 1211 ŠMARTNO POD ŠMAR-
NO GORO, vložek: 2.202.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 18. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOŠIR LADISLAV, Sp. Gameljne 4
b, 1211 ŠMARTNO POD ŠMARNO GO-
RO, razrešitev: 18. 10. 2001, zastopa
brez omejitev.

Sr-56977
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/00147 z dne

10. 1. 2002 pod št. vložka 1/24390/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5808251
Firma: PRIMOS Podjetje za trgovino,

proizvodnjo in storitve d.o.o., Ljublja-
na, Svetčeva 14

Skrajšana firma: PRIMOS d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Svetčeva 14, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.612.000,00 SIT
Ustanovitelji: OKOREN ANA, Svetčeva

ulica 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.562.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
27. 9. 2001; OKOREN MARTIN, Svetče-
va ulica 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 27. 9.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor OKOREN ANA, Svetčeva ulica 14,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 27. 9.
2001, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik OKOREN MARTIN, Svetčeva ulica
14, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 27. 9.
2001, zastopa družbo brez omejitev.

Sr-57723
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/09012 z dne
22. 1. 2002 pod št. vložka 1/02551/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5293723
Firma: IN TIME - TNT Hiter transport

kosovnih pošiljk d.o.o. Ljubljana, Ce-
lovška 268

Skrajšana firma: IN TIME - TNT d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 268

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška 268, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.562.000,00 SIT
Ustanovitelji: CONTAINER LINE LIMI-

TED, Princess str. 20/21 Hanover,
SQUARE, LONDON, ANGLIJA, vložek:
796.620 SIT, ne odgovarja, izstop:
18. 10. 2001; IN TRADE D.O.O., Šmar-
tinska 152, 1000 LJUBLJANA, vložek:
765.380 SIT, ne odgovarja, izstop:
18. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GORJANC BOŠTJAN, Zagrebška
16, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 18. 10.
2001, zastopa družbo brez omejitev.

Sr-57724
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/09109 z dne
22. 1. 2002 pod št. vložka 1/28206/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5952395

Firma: GRADING PERKOVIČ & CO.
gradbeni inženiring d.n.o.

Skrajšana firma: GRADING PERKOVIČ
& CO. d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Beblerjev trg 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERKOVIČ MLADEN, Be-

blerjev trg 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.800 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
19. 9. 2001; PERKOVIČ IVO, Beblerjev trg
1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200 SIT, odg.
s svojim premož., izstop: 19. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PERKOVIČ MLADEN, Beblerjev trg
1, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 19. 9.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-57726
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10828 z dne 22. 1.
2002 pod št. vložka 1/02379/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5293928
Firma: ZALOŽBA WIESER d.o.o.
Skrajšana firma: WIESER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Spodnje Pirniče 25, 1215

MEDVODE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: WIESER ALOIS, Koschat-

strasse 7/5, CELOVEC, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
18. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor WIESER ALOIS, Koschatstrasse
7/5, CELOVEC, razrešitev: 18. 10. 2001;
prokurist TERDIČ JOŽEF, Spodnje Pirniče
25, 1215 MEDVODE, razrešitev: 18. 10.
2001.

Sr-57727
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/10890 z dne
18. 1. 2002 pod št. vložka 1/03928/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5321131
Firma: MEGALO gostinstvo in stori-

tve d.o.o., Cesta v mestni log 55,
61000 Ljubljana

Skrajšana firma: MEGALO d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

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
SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 12. 2001;
KALIŠEK CIRIL, Trpinčeva 79/c, 1000
LJUBLJANA, vložek: 891.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 7. 12. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VIDMAR VIKTOR, Vevška 35, 1000
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LJUBLJANA, razrešitev: 7. 12. 2001, zasto-
pa brez omejitev; direktor KALIŠEK CIRIL,
Trpinčeva 79/c, 1000 LJUBLJANA, razreši-
tev: 7. 12. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-58161
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/00262 z dne 22. 1.
2002 pod št. vložka 1/29292/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1194151
Firma: GRM KANALČEK & CO. grad-

beništvo in storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GRM KANALČEK &

CO, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Brilejeva ulica 3, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: GRM BOJAN, Podpeč 4

a, 1312 VIDEM - DOBREPOLJE, odg. s
svojim premož., izstop: 22. 8. 2001; GRM
JOLANDA, Podpeč 4 a, 1312 VIDEM -
DOBREPOLJE, odg. s svojim premož., iz-
stop: 22. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik GRM BOJAN, Podpeč 4 a,
1312 VIDEM - DOBREPOLJE, razrešitev:
22. 8. 2001, zastopa brez omejitev kot
vodja poslov; družbenik GRM JOLANDA,
Podpeč 4 a, 1312 VIDEM - DOBREPO-
LJE, razrešitev: 22. 8. 2001, zastopa brez
omejitev kot vodja poslov.

Sr-58162
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/00263 z dne
22. 1. 2002 pod št. vložka 1/29164/00

na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1192051
Firma: MELLAIN trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MELLAIN, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Brnčičeva 13, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SALIHOVIĆ NERSUDIN,

Zaseok, ZVORNIK, vložek: 1.500.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 22. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SALIHOVIĆ NERSUDIN, Zaseok,
ZVORNIK, razrešitev: 22. 8. 2001, zastopa
in predstavlja družbo brez omejitev; proku-
rist BLAZNIK BOGDAN, Vogelna ulica 10,
1111 LJUBLJANA, razrešitev: 22. 8. 2001.

Sr-58163
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/00264 z dne
22. 1. 2002 pod št. vložka 1/01919/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5269580
Firma: PRENOVA Obrtna zadruga

z.o.o., Ljubljana, Stanežiče 39
Skrajšana firma: PRENOVA OZ z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: Stanežiče 39, 1000 LJUB-

LJANA

Ustanovitelji: KOVAČ STANE, Pšatnik
12, 1000 LJUBLJANA, ostalo, izstop:
25. 10. 2001; DRAKSLER RAFAEL, Mol-
narjeva 4, 1000 LJUBLJANA, ostalo, iz-
stop: 25. 10. 2001; KURTOVIČ HASAGA,
Ulica Bratov Bezljajev 13, 1000 LJUBLJA-
NA, ostalo, izstop: 25. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik DRAKSLER RAFAEL, Malnarjeva
ul. 3, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
25. 10. 2002, presednik. zastopa brez
omejitev.

Sr-58355
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/00565 z dne
22. 1. 2002 pod št. vložka 1/26170/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5893682
Firma: MAXIM-CONSULTING Družba

za marketing, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MAXIM-CONSUL-

TING, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska 8, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.637.346,00 SIT
Ustanovitelji: TRAVKIN MAXIM LVOVIČ,

Ul. Kosinskaja, dom 20/17, BLOK 1,
KV.026, MOSKVA, RUSIJA, vložek:
1.637.346 SIT, ne odgovarja, izstop:
7. 12. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LEBAN RUDOLF, Hudovernikova 3,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 7. 12.
2001, zastopa brez omejitev.
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