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Sodni register

Sklepi o izbrisu po
33. členu ZFPPod

CELJE

Sr-62967
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01108 z dne 13. 5.
2002 pod št. vložka 1/04406/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1617036
Firma: TRIPEX – TRADE trgovina na

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

govornostjo
Sedež: Mariborska 116, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 11.731.000,00 SIT
Ustanovitelji: DROLC IVAN, Bezenškova

33, 3000 CELJE, vložek: 11.731.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba 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-62980
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01240 z dne 13. 5.
2002 pod št. vložka 3/00086/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SAMOUPRAVNA INTERESNA
SKUPNOST ZA IZGRADNJO OBJEKTOV
POSEBNEGA DRUŽBENEGA POMENA V
OBČINI CELJE

Pravnoorg. oblika: sis
Sedež: Čopova 25, 3000 CELJE
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. list RS, št. 54/99) izbrisalo
iz sodnega registra v izreku sklepa navede-
no gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-62981
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01242 z dne 13. 5.
2002 pod št. vložka 1/05407/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5399505
Firma: MULTI VIDEO FILM SHOW Sa-

lon galanterije za intimno nego, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trubarjeva 57/c, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: REZEC SILVO, Cesta na

Ostrožno 93, 3000 CELJE, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega regisra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba 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-62982
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01243 z dne 13. 5.
2002 pod št. vložka 1/01174/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5324092
Firma: KOMOS Klavnica, oprema,

d.o.o., Celjska 1, Slovenske Konjice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celjska 1, 3210 SLOVENSKE

KONJICE
Osnovni kapital: 19.449.000,00 SIT
Ustanovitelji: STRAŠEK ŠTEFAN, Celj-

ska 1, 3210 SLOVENSKE KONJICE,

vložek: 19.449.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 10. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba 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-62983
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01244 z dne 13. 5.
2002 pod št. vložka 1/03551/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5576792
Firma: ŠURC – TRADE trgovina, go-

stinstvo, turizem, transport, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ložnica 14, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: PODLESNIK MARJETKA,

Ložnica 14, 3310 ŽALEC, vložek: 750.423
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1992;
PODLESNIK ROMAN, Ložnica 14, 3310
ŽALEC, vložek: 757.577 SIT, ne odgovarja,
vstop: 20. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba 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-62984
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01245 z dne 13. 5.
2002 pod št. vložka 1/03261/00 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: 5557917
Firma: VISARTDESIGN d.o.o. Celje,

Okopi 2/b
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Okopi 2/b, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.517.246,00 SIT
Ustanovitelji: VOVK BRANKO, Vipavska

17, 3000 CELJE, vložek: 1.261.123 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 11. 1991; VOVK
DIANA, Vipavska 17, 3000 CELJE, vložek:
1.256.123 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba 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-62985
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01246 z dne 13. 5.
2002 pod št. vložka 1/04973/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5710979
Firma: VENTURINI IN VENTURINI Tr-

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

odgovornostjo
Sedež: Milke Kerin 4, 3000 CELJE
Ustanovitelji: VENTURINI MOJCA, Med-

vedgradska 21, ZAGREB – REPUBLIKA
HRVAŠKA, odg. s svojim premož, vstop:
28. 4. 1994; VENTURINI-PEJIĆ MIRELLA,
Durmitorska 2, ZAGREB – REPUBLIKA HR-
VAŠKA, odg. s svojim premož, vstop: 28. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba 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-62986
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01247 z dne 13. 5.
2002 pod št. vložka 1/01193/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5341728
Firma: PA – DA, trgovina in storitve,

d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cankarjeva 18, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PANIČ DUŠAN, Ulica Ste-

pe Stepanoviča 22, MODRIČA, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba 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-62987
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01248 z dne 13. 5.
2002 pod št. vložka 1/01959/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5401267
Firma: PFEIFER storitve in trgovina

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

govornostjo
Sedež: Podvin 5, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 2.138.000,00 SIT
Ustanovitelji: PFEIFER KAREL, Podvin

5, 3313 POLZELA, vložek: 2.138.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 29. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba 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-62988
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01250 z dne 15. 5.
2002 pod št. vložka 1/01798/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5382661
Firma: TIM TRADE, trgovska družba,

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

govornostjo
Sedež: Čopova 5, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 1.602.000,00 SIT
Ustanovitelji: GORJAN KARMEN, Velenj-

ska cesta 10, 3310 ŽALEC, vložek:
1.602.000 SIT, ne odgovarja, 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba 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-62989
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01251 z dne 15. 5.
2002 pod št. vložka 1/05648/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5778263
Firma: VIKING d.o.o., proizvodno, tr-

govsko in storitveno podjetje, Zreče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kovaška 24, 3214 ZREČE
Osnovni kapital: 1.570.000,00 SIT
Ustanovitelji: STANKOVIČ SAŠO, Mestni

trg 15, 3210 SLOVENSKE KONJICE,
vložek: 785.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 5. 1993; ŠAJTEGEL DAMJAN, Obrtni-
ška cesta 6, 3214 ZREČE, vložek:
785.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba 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-62990
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01252 z dne 15. 5.
2002 pod št. vložka 1/01504/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5363063
Firma: TIKO mizarstvo in storitve,

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

govornostjo
Sedež: Babno 20/a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.584.100,00 SIT
Ustanovitelji: ORLČNIK BOLTAŽAR, No-

va Cerkev 113, 3203 NOVA CERKEV,
vložek: 1.584.100 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 30. 5. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
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št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba 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-62991
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01253 z dne 15. 5.
2002 pod št. vložka 1/03288/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5546389
Firma: PINGVIN trgovina in hladilnica,

d.o.o., Petrovče, Kasaze 69/c
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kasaze 69/c, 3301 PETROV-

ČE
Osnovni kapital: 1.713.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOLAVŠEK JULIJAN, KA-

SAZE 69/c, 3301 PETROVČE, vložek:
1.713.000 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba 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-62999
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01299 z dne 22. 5.
2002 pod št. vložka 1/06855/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5624037
Firma: TILAS Kamnoseštvo in pogre-

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

govornostjo
Sedež: Slatina v Rožni dolini 2, 3201

ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TEKAVC LEOPOLD, Slati-

na v Rožni dolini 2, 3201 ŠMARTNO V ROŽ-
NI DOLINI, vložek: 1.500.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 28. 4. 1998.

Obrazložitev: Sodišče je ugovor zoper
sklep o začetku postopka za izbris kot neu-
temeljen zavrnilo, zato je na podlagi prvega
odstavka 32. člena Zakona o finančnem po-
slovanju podjetij (Ur. list RS, št. 54/99 in
110/99) izdalo sklep o izbrisu gospodar-
ske družbe iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo

od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-63000
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01338 z dne 28. 5.
2002 pod št. vložka 1/06793/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1263455
Firma: DOM DEKOR – VANJA KOS tr-

govina in storitve, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Gubčeva 1, 3000 CELJE
Ustanovitelji: KOS VANJA, Čopova ulica

2, 3310 ŽALEC, odg. s svojim premož, vs-
top: 6. 4. 1998; SLOKAN URŠULA, Na ze-
lenici 2, 3312 PREBOLD, vložek: 10 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba 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.

KOPER

Sr-62922
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00672 z dne 9. 5.
2002 pod št. vložka 1/01314/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5382700
Firma: DARINKA, trgovina s kozmetič-

nimi in modnimi izdelki ter oblikovanje
nohtov, d.o.o., Pivka, Vilharjeva 19

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vilharjeva ulica 19, 6257 PIV-
KA

Osnovni kapital: 1.560.440,00 SIT
Ustanovitelji: FURLAN DARINKA, Vilhar-

jeva ulica 19, 6257 PIVKA, vložek:
1.560.440 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika

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

Sr-62923
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00676 z dne 9. 5.
2002 pod št. vložka 1/01795/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5455251
Firma: BARON gostinstvo in storitve

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

govornostjo
Sedež: Resslova 4, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.554.000,00 SIT
Ustanovitelji: REDEK BOJAN, Dragonja

60, 6333 SEČOVLJE, vložek: 1.554.000
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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62924
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00677 z dne 9. 5.
2002 pod št. vložka 1/02959/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5594740
Firma: NANI, trgovina in komercialne

storitve, export-import, KELMENDI, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Cankarjev drevored b. št,

6310 IZOLA
Ustanovitelji: KELMENDI SALI končana

osnovna šola, Ukmarjeva ul. 2, 6320 POR-
TOROŽ, vložek: 2.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 21. 1. 1995; KELMENDI ARBEN
osnovna šola, Ul. Slobode 9, PEĆ, JUGO-
SLAVIJA, vložek: 2.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 21. 1. 1995; KELMENDI REKIBE
končana osnovna šola, Lirise št. 9, PEĆ,
JUGOSLAVIJA, vložek: 2.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 21. 1. 1995; KELMENDI
ATEDHE končana osnovna šola, Ul. Svobo-
de 9, PEĆ, JUGOSLAVIJA, odg. s svojim
premož, vstop: 21. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna 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-62925
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00678 z dne 9. 5.
2002 pod št. vložka 1/03465/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5677076
Firma: MEM d.o.o. Gostinstvo, trgovi-

na in turizem Izola, Ul. Zvonimirja Milo-
ša 10

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ul. Zvonimirja Miloša 10,
6310 IZOLA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MUHA MILIVOJ, 9. korpu-

sa 16, 6310 IZOLA, vložek: 750.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 13. 7. 1992; MUHA
FORCA EDA, 9. korpusa 16, 6310 IZOLA,
vložek: 750.000 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62935
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00708 z dne 15. 5.
2002 pod št. vložka 1/04767/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5852153
Firma: CRANCO d.o.o., Podjetje za

vzdrževanje strojne opreme in dvigal,
Koper

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZVER AVGUŠTIN, Ulica ob

spomeniku 14, Bertoki, 6000 KOPER,
vložek: 300.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 5. 1994; CERGOLJ ZDRAVKO, Sen-
čna pot št. 89/A, Lucija, 6320 PORTO-
ROŽ, vložek: 300.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 18. 5. 1994; LAMPE ANDREJ, De-
kani št. 270, 6271 DEKANI, vložek:
300.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 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.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba

izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 sodi-
šče.

Sr-62942
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00744 z dne 21. 5.
2002 pod št. vložka 1/04635/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5823536
Firma: EDILNAUTICA – Gradbeništvo

in ladjedelništvo, d.o.o. Sečovlje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Sečovlje 33, 6333 SEČOVLJE
Osnovni kapital: 1.553.644,00 SIT
Ustanovitelji: PLIŠKO BORIS, Letoviška

9, 6320 PORTOROŽ, vložek: 388.411 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 10. 1993; PLIŠKO
SILVO, Parecag 86, 6333 SEČOVLJE,
vložek: 388.411 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 10. 1993; LAZAR MLADEN, Mladinska
8, 6000 KOPER, vložek: 388.411 SIT, ne
odgovarja, vstop: 19. 10. 1993; MIKLAVEC
DAVORIN, Vesna 20, 6320 PORTOROŽ,
vložek: 388.411 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62943
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00745 z dne 21. 5.
2002 pod št. vložka 1/03946/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5739519
Firma: ROMANI & C. Koper-Capo-

distria, mednarodna špedicija, tran-
sport, agencija in trgovina d.o.o. Koper

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 30 a, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOSMINA IRENA, Plenči-

čeva ulica 2, 6310 IZOLA, vložek: 75.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1992;
ROMANI & C. S.P.A. – filiale Trieste, Puno
Franco Vecchio – Mag.4, TRST, ITALIJA,
vložek: 1.425.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 28. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62944
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00746 z dne 21. 5.
2002 pod št. vložka 1/03898/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5734878
Firma: KMN – Trgovina in marketing,

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

govornostjo
Sedež: B. Magajne 12, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 1.772.000,00 SIT
Ustanovitelji: JEGLIČ BOJANA, Stiška 1,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.772.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 29. 11. 1993.

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

Sr-62945
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00747 z dne 21. 5.
2002 pod št. vložka 1/05514/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1263196
Firma: STRAITS LINK POMORSTVO

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

govornostjo
Sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000

KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TAN NGIAN SWEE, Lasia

Avenue 78, SINGAPUR, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 51 / 11. 6. 2002 / Stran 4389

teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62946
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00748 z dne 21. 5.
2002 pod št. vložka 1/04531/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5812151
Firma: AGOS IMPEX d.o.o. trgovina na

drobno in debelo Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ferrarska 10, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTAJDUHAR DINKO, Kra-

ška 16, PULA, HRVAŠKA, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62947
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00749 z dne 21. 5.
2002 pod št. vložka 1/02108/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5512808
Firma: E.I., proizvodnja, trgovina, in-

ženiring, uvoz, izvoz, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stara Sušica 16, 6256 KOŠA-

NA
Osnovni kapital: 2.184.400,00 SIT
Ustanovitelji: ČELHAR ILONKA, Ul. Iva-

na Vadnala 7, 6258 PRESTRANEK, vložek:
1.092.200 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 2. 1991; DEBEVEC EVGEN, Hrenovi-
ce 42, 6230 POSTOJNA, vložek:
1.092.200 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 10.
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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika

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

Sr-62948
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00750 z dne 21. 5.
2002 pod št. vložka 1/04229/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5823277
Firma: AN&BA, trgovina, turizem in

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

govornostjo
Sedež: Selce 61, 6257 PIVKA
Osnovni kapital: 2.511.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽELE ANDREJA, Selce 61,

6257 PIVKA, vložek: 100.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 25. 2. 1993; ŽELE JANEZ,
Selce 61, 6257 PIVKA, vložek: 1.205.500
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 5. 1994; ŽE-
LE CVETKA, Selce 61, 6257 PIVKA, vložek:
1.205.500 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62949
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00751 z dne 21. 5.
2002 pod št. vložka 1/05787/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1488821
Firma: G & V – LIGNUM TRADE, trgovi-

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

govornostjo
Sedež: Vilharjeva 27 a, 6250 ILIRSKA

BISTRICA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: CERMA VALENTINA, Via

Rovigo 19, TRST, ITALIJA, vložek:
1.071.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 12. 1999; BALOS GIANNI, Via Duino
75, DUINO-AURISINA, ITALIJA, vložek:
1.029.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma

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

Sr-62950
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00752 z dne 21. 5.
2002 pod št. vložka 1/05493/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1274678
Firma: GTI INTERNATIONAL, gradbe-

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

govornostjo
Sedež: Trubarjeva 4, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PENNING ALEX REEN-

HARD, Feldstrasse 43, LEER, NEMČIJA,
vložek: 765.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 3. 1998; CESTNIK ALOJZ, Karl Lieb-
knechtstrasse 115, LEIPZIG WIEDERITZS-
CH, NEMČIJA, vložek: 480.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 10. 3. 1998; KALŠEK
BORIS, Partizanska ulica 3, 6310 IZOLA,
vložek: 255.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 3. 1998.

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

Sr-62951
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00753 z dne 21. 5.
2002 pod št. vložka 1/04980/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5906423
Firma: ALPUR d.o.o. trgovina na de-

belo in drobno in storitve, Sežana, Parti-
zanska c. št. 66

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska c. št. 66, 6210
SEŽANA

Osnovni kapital: 1.560.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLJUN CASTELLANI VIVI-

JANA, Dane pri Sežani št. 10 a, 6210 SE-
ŽANA, vložek: 780.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 9. 5. 1995; KLJUN MARJAN, Dane
pri Sežani št. 10 a, 6210 SEŽANA, vložek:
780.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 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. list 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-62952
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00754 z dne 21. 5.
2002 pod št. vložka 1/04485/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5805350
Firma: MIMAR, trgovina, uvoz-izvoz,

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

govornostjo
Sedež: Kovačičeva 19, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ĐULA BOJANA, Kovačiče-

va 19, 6000 KOPER, vložek: 375.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 6. 1993; ĐULA MI-
ROSLAV, Kovačičeva 19, 6000 KOPER,
vložek: 1.125.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 19. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

KRANJ

Sr-62961
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/00765 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/05874/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5947995
Firma: SIRARSKA ZADRUGA V NOME-

NJU, O.O.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: NOMENJ 22, 4264 BOHINJ-

SKA BISTRICA
Osnovni kapital: 204.000,00 SIT
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku iz-

brisa je bil dne 13.3.2002 vložen ugovor.
Ker je bil ugovor neutemeljen, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve

sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62968
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/01225 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/02139/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5478839
Firma: SPORTS LIFE PEVC, trgovina,

rekreacija, svetovanje, d.o.o. Škofja Lo-
ka

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: CESTA TALCEV 6, 4220
ŠKOFJA LOKA

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

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

Sr-62969
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/01226 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/02788/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5557798
Firma: BEBOP, podjetje za trgovino,

vzdrževanje, izvoz in uvoz računalniške
in programske opreme, d.o.o., Jesenice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: C. TAVČARJA 1 B, 4270 JE-
SENICE

Osnovni kapital: 1.553.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

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

Sr-62970
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/01227 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/02819/00 vpisalo v

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

Matična številka: 5560705
Firma: TELE-TIVI, telekabelski engine-

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

govornostjo
Sedež: TUGA VIDMARJA 2/8, 4000

KRANJ
Osnovni kapital: 1.588.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

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

Sr-62971
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/01228 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/03212/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5587336
Firma: RESIDENCE, družba za trgovi-

no in finance, d.o.o., Bled
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: KOROŠKA 11, 4260 BLED
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

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

Sr-62972
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/01229 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/04156/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5693888
Firma: MYTHOS, podjetje za trgovino

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

govornostjo
Sedež: POLJČE 34, 64275 BEGUNJE
Osnovni kapital: 1.503.815,00 SIT
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.
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list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 sodi-
šče.

Sr-62973
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/01230 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/04377/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5695376
Firma: MONSUN, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: DELAVSKA 13, 4208 ŠENČUR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
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.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 sodi-
šče.

Sr-62974
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/01231 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/04614/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5747236
Firma: PRUČKA, d.o.o., trgovina na de-

belo in drobno Kranj,
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: SMLEDNIŠKA 43, 64000

KRANJ
Osnovni kapital: 1.827.500,00 SIT
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.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 sodi-
šče.

Sr-62975
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/01232 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/05058/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5838746
Firma: LOTOS SPORT, d.o.o., podjet-

je za turizem, šport in finance
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: BROD 11, 64264 BOHINJSKA

BISTRICA
Osnovni kapital: 2.039.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

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

Sr-62976
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/01233 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/05543/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5904188
Firma: ZUPAN & ZUPAN, računovod-

ski servis, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: BAŠELJ 65, 64205 PRED-

DVOR
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.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 sodi-
šče.

Sr-62978
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/01234 z dne 29. 5.
2002 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: 1201301
Firma: MORINA IN MORINA INVEST,

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

odgovornostjo

Sedež: LJUBLJANSKA CESTA 1 A,
4000 KRANJ

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

Sr-62979
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/01235 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/06055/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1214993
Firma: GUMIS, storitve in trgovina,

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

govornostjo
Sedež: KIDRIČEVA CESTA 72 A, 4220

ŠKOFJA LOKA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

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

LJUBLJANA

Sr-62780
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17176 z dne 21. 5.
2002 pod št. vložka 1/02009/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OMNIA kompleksni inženiring
– v ustanavljanju

Pravnoorg. oblika:
Sedež: Titova 16, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: BARIĆ RUŽA MARIJA, XXXI

divizije 7, 4000 KRANJ, ostalo, vstop:
19. 10. 1988; DRŽANIČ JASMINA, Brejče-
va 15, 1230 DOMŽALE, ostalo, vstop:
19. 10. 1988; SVETIČIČ BRANKO, Volče
36, 5220 TOLMIN, ostalo, vstop:
19. 10. 1988.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list 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-63029
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/03713 z dne 13. 5.
2002 pod št. vložka 1/05057/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5331587
Firma: ANODOS proizvodnja, trgovi-

na, kooperacija, d.o.o., Ljubljana, Trža-
ška 266

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržaška 266, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 3.153.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠEBENIK ROBERT, Trža-

ška cesta 266, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.153.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 12.
2001.

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-63030
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04243 z dne 6. 5.
2002 pod št. vložka 1/25022/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5839971
Firma: MELANI trgovina in storitve

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

govornostjo
Sedež: Stegne 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PODBOJ SILVANA, Rade-

gunda 11, 3330 MOZIRJE, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 10. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63031
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04245 z dne 6. 5.
2002 pod št. vložka 1/29867/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1233238
Firma: MOGRAD DEMIROVSKI k.d.,

Podjetje za gradbeništvo
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Brilejeva 9, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: FERIZI ALI, Cesta dveh ce-

sarjev 104 H, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 8.
1997; DEMIROSKI EVZI, Mogorče Debar
b.b., S. MOGORČE, odg. s svojim pre-
mož, vstop: 23. 11. 1998; DEMIROVSKI
KABRIJA, Mogorče, Debar b.b., S. MO-
GORČE, odg. s svojim premož, vstop:
23. 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.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 sodi-
šče.

Sr-63032
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04246 z dne 6. 5.
2002 pod št. vložka 1/18659/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5652022
Firma: MOHANI podjetje za trgovino

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

govornostjo
Sedež: DUNAJSKA 9A, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠORDJAN LJUBIŠA, Bal-

kanska 35, SIVAC, vložek: 1.500.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 12. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63033
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04247 z dne 6. 5.
2002 pod št. vložka 1/13355/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5522056
Firma: NOEMA podjetje za trgovino,

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

govornostjo
Sedež: Masarykova 17, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.635.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERNAT ALEKSANDER,

Ribiška pot 8, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
817.500 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 9. 1991; GLUHIČ FERID, Tržaška
c. 15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 817.500
SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 9. 1991.

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

Sr-63034
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04397 z dne 30. 5.
2002 pod št. vložka 1/11043/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5462142
Firma: PEMA podjetje za marketing in

poslovne storitve, d.o.o. Ljubljana, Bra-
tovževa ploščad 3

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bratovževa ploščad 3, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.513.145,00 SIT
Ustanovitelji: PETEK MILAN, Krivec 3,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.513.145 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 5. 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-63035
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04436 z dne 8. 5.
2002 pod št. vložka 1/08624/00 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: 5408229
Firma: EL-ED-A Trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: Kotnikova 18, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: CIRIKOVIĆ SEVDIJA, Bro-

darjev trg 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 10. 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.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 sodi-
šče.

Sr-63037
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04452 z dne 13. 5.
2002 pod št. vložka 1/16403/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5606837
Firma: ZIKO Export – import, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prušnikova 81, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.574.875,00 SIT
Ustanovitelji: MALNAR REMZI, Prušni-

kova 81, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.574.875 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 9.
2001.

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.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 sodi-
šče.

Sr-63038
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04453 z dne 13. 5.
2002 pod št. vložka 1/25856/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5871948

Firma: ČASAR & GOLD COMPACT
družba za storitve in svetovanje d.n.o.,
Ljubljana, Vojkova 87

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 87, 1000 LJUBLJA-
NA

Ustanovitelji: ČASAR VIDA, Tržaška 6,
1000 LJUBLJANA, odg. s svojim premož,
vstop: 21. 10. 1994; ČASAR SREČKO, Tr-
žaška cesta 6, 1000 LJUBLJANA, odg. s
svojim premož, vstop: 1. 12. 1997.

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

Sr-63039
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04454 z dne 13. 5.
2002 pod št. vložka 1/28611/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5953286
Firma: KSENJA trgovsko podjetje

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

govornostjo
Sedež: Šmartinska c. 152, hala 8A,

1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARN BRONKA, Bebler-

jev trg 10, 1000 LJUBLJANA, 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63042
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04605 z dne 10. 5.
2002 pod št. vložka 1/11661/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5474876
Firma: SIM-PORT podjetje za trgovi-

no, gostinstvo, turizem, uvoz – izvoz, sve-
tovanje, posredovanje, zasto- panje, pre-
voze, špedicijo, usluge. d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkova 63, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.500.181,50 SIT
Ustanovitelji: LAMPIČ MAJA, Novi trg 1,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.181,50
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63065
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04846 z dne 20. 5.
2002 pod št. vložka 1/22984/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5759188
Firma: OBAD – PRIREDITVE podjetje

za varovanje prireditev, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Grablovičeva ulica 30, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.234.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARCIUŠ DUŠAN, Glin-

škova ploščad 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.161.680 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 5. 1993; PELKO FRANC, Kristanova 2,
1000 LJUBLJANA, vložek: 670.200 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 5. 1993; SKOK
DAVORIN, LJUBLJANSKA CESTA 39,
1293 ŠMARJE SAP, vložek: 223.400 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 3. 1997; KUSIĆ
STANKO, PREGLOV TRG 2, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 178.720 SIT, ne odgovarja,
vstop: 6. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63066
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04847 z dne 20. 5.
2002 pod št. vložka 1/26664/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5910269
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Firma: MINI MARKET MARO predela-
va in prodaja mesa in ostalih prehram-
benih izdelkov, d.o.o., Mengeš

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Slovenska 18, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRATE MAGDA, Prečna

ul. 5 a, 1230 DOMŽALE, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 6. 1995;
BRATE ROMAN, Prečna ul. 5 a, 1230
DOMŽALE, vložek: 750.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 26. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63067
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04848 z dne 20. 5.
2002 pod št. vložka 1/11999/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5488184
Firma: TM INŽENIRING svetovanje, tr-

govanje, gostinstvo, turizem, d.o.o. Po-
lje 351 b, Ljubljana-Polje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Polje 351 b, 1260 LJUBLJA-
NA-POLJE

Osnovni kapital: 1.534.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRUM ANTON, Novo Po-

lje c. XVII/16, 1211 LJUBLJANA-POLJE,
vložek: 772.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 2. 1991; GRUM MARJAN, Novo Polje
c. XVII/16, 1211 LJUBLJANA-POLJE,
vložek: 762.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63068
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04849 z dne 20. 5.
2002 pod št. vložka 1/11139/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5793378
Firma: SAROM trgovina in proizvod-

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

govornostjo
Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: MOUTING STUDIO, SPOL.

S R.O., Šimonova 1106/9 PSČ 160 00,
PRAHA 6-REPY, vložek: 1.502.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 7. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63069
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04850 z dne 20. 5.
2002 pod št. vložka 1/29739/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1213792
Firma: SARA GTS, ARSLANOSKI S.

gradbeništvo, trgovina in storitve, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Tovarniška 3, 1370 LOGATEC
Ustanovitelji: ARSLANOSKI SAIT, Pod-

gorci, S. Podgorci, STRUGA, MAKEDONI-
JA, odg. s svojim premož, vstop: 25. 8.
1997; ARSLANOSKI RAMIS, Podgorci, S.
Podgorci, STRUGA, MAKEDONIJA, vložek:
300 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63070
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04851 z dne 20. 5.
2002 pod št. vložka 1/31737/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1399721
Firma: R & M TRADE Trgovina, gostin-

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

govornostjo
Sedež: Preglov trg 1, 1000 LJUBLJA-

NA

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOSIĆ RADOMIR, Preglov

trg 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.470.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 3.
1999; KADIĆ NEBOJŠA, V. Ćetkovića
27/18, KOSOVSKA MITROVICA, vložek:
630.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63071
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04852 z dne 20. 5.
2002 pod št. vložka 1/23636/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5812542
Firma: PROKOB MCT podjetje za po-

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

govornostjo
Sedež: Dunajska cesta 158, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 9.424.520,00 SIT
Ustanovitelji: VERSCHATSE DIDIER,

Collegepleim 20/18, HARELBEKE, vložek:
1.649.291 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 9.
1996; VAN SCHEPDAEL MARC, Gračan-
ska c. 134, ZAGREB, vložek: 1.649.291
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 9. 1996; VA-
LENČIČ VLADIMIR, Maroltova 13, 1000
LJUBLJANA, vložek: 6.125.938 SIT, ne od-
govarja, 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63072
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04853 z dne 20. 5.
2002 pod št. vložka 1/08968/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5422787
Firma: PALMAS podjetje za zastopa-

nje, izvoz-uvoz, trgovina na debelo in
drobno, Kamnik d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Perkova 5, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.522.500,00 SIT
Ustanovitelji: BUNIĆ ZORAN, Perkova 5,

1240 KAMNIK, vložek: 761.250 SIT, ne
odgovarja, vstop: 3. 8. 1990; BUNIĆ ALEN-
KA, Perkova 5, 1240 KAMNIK, vložek:
761.250 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 5.
1994.

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

Sr-63073
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04854 z dne 20. 5.
2002 pod št. vložka 1/28774/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5959390
Firma: SIFA trgovina, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celovška 149 A, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOVŠIN PETER, Raubar-

komanda 1, 6230 POSTOJNA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63088
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05030 z dne 23. 5.
2002 pod št. vložka 1/35245/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1300156
Firma: PREDATOR TRADE, gostinstvo,

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

govornostjo
Sedež: Plešičeva 37, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT

Ustanovitelji: ŠIŠIĆ RUSMIR, Povšetova
ulica 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 9.
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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63103
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05132 z dne 27. 5.
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: 5314496
Firma: GAŠPERLIN Poslovno svetova-

nje d.o.o. Firma v angleškem jeziku:
GAŠPERLIN Management Consulting
Ltd.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šaranovičeva 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.555.947,00 SIT
Ustanovitelji: GAŠPERLIN TOMAŽ, Ver-

dnikova 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
777.973,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 11. 1989; GAŠPERLIN ZDENKA, Ver-
dnikova 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
777.973,50 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63104
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05133 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/21636/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5727219
Firma: EKOPEK d.o.o. Proizvodnja-sto-

ritev-trženje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tesovnikova 76/b, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.642.000,00 SIT

Ustanovitelji: LAZAR KAREL, Tesovniko-
va 76/b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.642.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63105
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05134 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/24061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5786126
Firma: HI Mednarodno podjetje za

proizvodnjo, storitve zunanjo in notra-
njo trgovino d.o.o. C. Komandanta Sta-
neta 13, Medvode

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta Komandanta Staneta
13, 1215 MEDVODE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DJUDJAJ TONE, C. Ko-

mandanta Staneta 13, 1215 MEDVODE,
vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63106
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05135 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/29165/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1192060
Firma: GIRS storitve in trgovina, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo Polje c. XVI/5 a, 1260

LJUBLJANA-POLJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAVLIHA IRENA, Novo Po-

lje c XVI/5 a, 1260 LJUBLJANA-POLJE,
vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 3. 1997; PAVLIHA SIMON, Novo Polje
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c. XXI/11 b, 1260 LJUBLJANA-POLJE,
vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63171
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05351 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/03613/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5313481
Firma: BIBA proizvodno in trgovsko

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

govornostjo
Sedež: Brilejeva ul. 6, 1117 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAHIMIĆ MUHAMED, S.

Čorovića 263, BIJELJINA, vložek:
1.502.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 8.
1996.

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

Sr-63179
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05404 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/28659/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5985722
Firma: DAMASK orientalsko pekar-

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

govornostjo
Sedež: Jarška 23, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HANUNA KARIM, Trubar-

jeva 42, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63180
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05405 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/32462/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1453025
Firma: BUDO CENTER ZMAJ podjetje

za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jamova cesta 50, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KARIČ ERVIN, Jamova ce-

sta 50, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 6.
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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63181
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05406 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/21828/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5730619
Firma: COMMIS podjetje za projekti-

ranje, zastopanje, posredovanje in trgo-
vino, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prušnikova 55, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.517.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROTAR LILI, Maroltova 16,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.517.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 12. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne

teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63182
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05407 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/24223/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5840686
Firma: ARTHA TRADE podjetje za tr-

govino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska 106, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.196.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRELIH MIRO, Brodarjev

trg 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.196.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 11.
1995.

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

Sr-63183
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05408 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/30726/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1305522
Firma: DIXIRED – MIJIĆ & CO. d.n.o.,

Podjetje za trgovino in storitve
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Vevška cesta 50, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: MIJIĆ SVJETLANA, Vevška

cesta 50, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim
premož, vstop: 8. 6. 1998; MIJIĆ MILA-
DIN, Vevška cesta 50, 1000 LJUBLJANA,
odg. s svojim premož, vstop: 8. 6. 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.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 sodi-
šče.

Sr-63184
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05409 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/33570/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1545353
Firma: BALTIN montaža in promet

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

govornostjo
Sedež: Žabnica 59, 1357 NOTRANJE

GORICE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: AVDIĆ RIZAH, Zuricher str

16, NURNBERG, vložek: 1.071.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 5. 12. 2000; AVDIĆ
ALMELDIN, Souty hot 23, SAARLOUIS,
vložek: 1.029.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 5. 12. 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.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodar-
sko družbo od vročitve sklepa o izbrisu –
za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnika gospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-63185
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05410 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/22716/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5793696
Firma: DEČKO Podjetje za trgovino in

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

govornostjo
Sedež: Pirčeva 7, 1217 VODICE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOGAR JERNEJ, Pirčeva

7, 1217 VODICE, vložek: 750.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 30. 3. 1993; LOGAR
KLEMEN, Pirčeva 7, 1217 VODICE, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 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.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodar-
sko družbo od vročitve sklepa o izbrisu –
za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnika gospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Urad-

nem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-63186
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05434 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/16521/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5589894
Firma: STON podjetje za trgovino in

proizvodnjo d.o.o. Ljubljana, Cankarje-
va 11

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cankarjeva 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.706.000,00 SIT
Ustanovitelji: TRDAN VINKO, Sušje 18,

1310 RIBNICA, vložek: 853.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 8. 4. 1992; SMOLE BO-
JANA, Utik 32, 1217 VODICE, vložek:
853.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 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.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 sodi-
šče.

Sr-63187
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05435 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/33029/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1519549
Firma: TATIĆ & CO. proizvodnja izdel-

kov iz tekstila, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Celovška 264, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: TATIĆ MILAN, Dr. Ribara

1, NOVI NOVI SAD, odg. s svojim premož,
vstop: 23. 3. 2000; TATIĆ LJUBICA, Dr.
Ribara 1, NOVI NOVI SAD, odg. s svojim
premož, vstop: 23. 3. 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.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodar-
sko družbo od vročitve sklepa o izbrisu –
za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnika gospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Urad-

nem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-63188
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05436 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/13458/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5523516
Firma: TONIKA Trgovsko in storitveno

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

govornostjo
Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SLAVEC ANTON, Tržaška

3, 6230 POSTOJNA, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 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.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodar-
sko družbo od vročitve sklepa o izbrisu –
za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnika gospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-63189
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05437 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/15032/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5552265
Firma: TRIGLAV PROMET družba za

notranjo in zunanjo trgovino, ter poslov-
ne storitve, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dunajska 21, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLOBASA JERNEJ, Zasav-

ska cesta 16, 8280 BRESTANICA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 12. 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.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodar-
sko družbo od vročitve sklepa o izbrisu –
za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnika gospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-63190
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05438 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/14257/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5542324
Firma: TRST Podjetje za trgovino, ra-

čunalništvo in poslovne storitve d.o.o.
Bizoviška 41, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bizoviška 41, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: JABUKA JOŽE, Verdijeva

28, 6330 PIRAN, vložek: 754.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 10. 4. 1995; KOMIĆ ZLA-
TAN, Ul. bratov Učakar 12, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 754.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 10. 4. 1995.

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

Sr-63191
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05439 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/30062/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1213784
Firma: VESNA FILM VRTAČNIK k.d.,

trgovina, proizvodnja in storitve
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ulica 28. maja 43, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: VTRAČNIK IGOR, Teslova

ulica 06, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim
premož, vstop: 23. 8. 1997; VRTAČNIK
VLADIMIR, Ulica 28. maja 43, 1000 LJUB-
LJANA, ne odgovarja, vstop: 23. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63202
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05450 z dne 31. 5.

2002 pod št. vložka 1/20338/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1190440
Firma: HALOZE Podjetje za gostin-

stvo, turizem, trgovino, proiz- vodnjo pre-
hrane in pijač, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Malo Globoko 19, 1303 ZA-
GRADEC

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTUMBERGER ANTON,

MALO GLOBOKO 19, 1303 ZAGRADEC,
vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 11. 1992; ŠTUMBERGER MARKO,
Zaloška 65 b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
375.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 11. 1992; ŠTUMBERGER MIHAEL, Za-
loška 65 b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
375.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 11. 1992.

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

MARIBOR

Sr-63003
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/01420 z dne
14. 5. 2002 pod št. vložka 1/08643/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5821576
Firma: ŠULEK podjetje za proizvod-

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

govornostjo
Sedež: Koroška c. 59, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠULEK DUŠAN, Koroška

c. 59, 2000 MARIBOR, vložek: 1.500.000
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.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodar-
sko družbo od vročitve sklepa o izbrisu –
za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnika gospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS. Pritožba se vloži v dveh

izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-63026
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/01526 z dne
27. 5. 2002 pod št. vložka 1/04112/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: KRIEGER & CO, podjetje za tr-
govino, storitve, svetovanje in projekti-
ranje ter uvoz-izvoz d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Medvedova ul. 4, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRIEGER ŠTEFICA, Med-

vedova ul. 4, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000 SIT, odg. s svojim premož, vstop:
25. 4. 1991; KRIEGER HELENA VALERI-
JA, Medvedova ul. 4, 2000 MARIBOR,
vložek: 4.000 SIT, odg. s svojim premož,
vstop: 14. 4. 1994.

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

NOVA GORICA

Sr-62818
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00486 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/03941/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1451430
Firma: PRESTIGE SHIPPING Agencija

za posredovanje v transportu, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica 25. maja 35, 5000 NO-

VA GORICA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: RIJAVEC ZMAGO, UL. 25.

MAJA 35, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.050.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1999; RENCSAR EVA, KOSSUTH TER 7B,
KECSKEMET, vložek: 1.050.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 2. 4. 1999.

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

Sr-62888
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00606 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/03526/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5907683
Firma: GARD trgovina in storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta Goriške fronte 10,

5290 ŠEMPETER PRI GORICI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PIŽETA MARKO, BRATOV

HVALIČ 146, 5000 NOVA GORICA, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 7.
1995; ŽNIDARČIČ MARKO, PODSABOTIN
24, 5211 KOJSKO, vložek: 750.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 7. 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.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodar-
sko družbo od vročitve sklepa o izbrisu –
za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnika gospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-62889
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00607 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/04018/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1430874
Firma: EVRO OBJEKTA Gradbeništvo,

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

govornostjo
Sedež: Volčja Draga 42, 5293 VOL-

ČJA DRAGA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SKOK ALEŠ, GRADNIKO-

VE BRIGADE 59, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 17. 5. 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.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodar-
sko družbo od vročitve sklepa o izbrisu –
za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnika gospodarske

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

Sr-62890
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00608 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/00360/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5296986
Firma: LIST Proizvodnja, trgovina

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

govornostjo
Sedež: Pionirska 14, 5000 NOVA GO-

RICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RIJAVEC VANJA, GRADNI-

KOVE BRIGADE 9, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 14. 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.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodar-
sko družbo od vročitve sklepa o izbrisu –
za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnika gospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-62891
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00609 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/01163/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5402522
Firma: MONTER Inženiring, montaža

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

govornostjo
Sedež: M. Klemenčiča 24, 5000 NO-

VA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BIZJAK MARKO, M. KLE-

MENČIČA 24, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 17. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62892
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00610 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/01953/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5536979
Firma: KOREN Storitveno podjetje

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

govornostjo
Sedež: Cankarjeva 2, 5000 NOVA GO-

RICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOREN DAMJAN, CAN-

KARJEVA 2, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 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.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodar-
sko družbo od vročitve sklepa o izbrisu –
za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnika gospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-62893
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00611 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/00254/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: IMPORS Izvajalsko marketin-
ška-proizvodno-organizacijska- računal-
niško-svetovalna Obrtna zadruga Nova
Gorica p.o.

Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: Žnidarčičeva 15, 5290 ŠEM-

PETER PRI GORICI
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: HUMAR ALJOŠA, VETRI-

ŠČE 7, 5000 NOVA GORICA, vložek: 500
SIT, ostalo, vstop: 29. 2. 1988; REŠČIČ
VALTER, VOJKOVA 7, PLAVE, 5210 AN-
HOVO, vložek: 500 SIT, ostalo, vstop:
29. 2. 1988; MLADOVAN MIRAN, TRINKA
ZAMEJSKEGA 10, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 500 SIT, ostalo, vstop: 29. 2. 1988;
RAJER PAVE, IZTOKOVA 24, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 500 SIT, ostalo, vstop:
29. 2. 1988.

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

Sr-62894
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00612 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/03717/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5948827
Firma: AKRONEA Ortopedija, medici-

na, šport d.o.o. Tolmin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Na logu 16, 5220 TOLMIN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAGENA Veletrgovina z or-

topedskimi in medicinskimi pripomočki
d.o.o. Tolmin, GREGORČIČEVA 8, 5220
TOLMIN, vložek: 500.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 10. 6. 1996; PROLOCO ME-
DICO Trgovina, storitve in proizvodnja
d.o.o., ZGORNJE JEZERSKO 139, 4206
ZGORNJE JEZERSKO, vložek: 500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 6. 1996; LE-
SJAK BOJAN S.P. – REBOLE Oblazinjeno
pohištvo in galanterija, Ljubinj 30/a, Tol-
min, LJUBINJ 30/A, 5220 TOLMIN, vložek:
500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 6.
1996.

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

Sr-62895
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00613 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/00480/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5323088
Firma: ZIP Inženiring program, izved-

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

govornostjo
Sedež: F. Baliča 34, 5290 ŠEMPE-

TER
Osnovni kapital: 2.438.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZULJAN EDVIN, FRANCA

BALIČA 34, 5290 ŠEMPETER, vložek:
2.438.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve

sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62896
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00614 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/03497/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5901235
Firma: NOVA KASA Proizvodnja go-

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

govornostjo
Sedež: MMP Vrtojba št.6, 5290 ŠEM-

PETER PRI GORICI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FURLANI FRANC, DAM-

BER 37, 5000 NOVA GORICA, vložek:
225.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1995; KAIMANO S.P.A., VIA AMENDOLA
1, ACQUI TERME (AL), vložek: 1.275.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1995.

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

Sr-62897
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00615 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/03741/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1227114
Firma: TRANŠA Trgovina z živili d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gradnikove brigade 53, 5000

NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HLEDE MILIVOJ, CANKAR-

JEVA 16, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži

v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62898
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00616 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/03251/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5801222
Firma: THE NOTRH EAST COMPANY

IMPORT-EXPORT Mešana trgovinska in
proizvodna družba d.o.o. Kojsko

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kojsko 85, 5211 KOJSKO
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SULIGOI FRANKIE, VIA RA-

FUT 2, GORIZIA, ITALIA, vložek: 1.500.000
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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62899
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00617 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/02261/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5646456
Firma: SOSIČ Trgovsko podjetje

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

govornostjo
Sedež: Vipavska 13, Rožna dolina,

5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SOSIČ IGOR, CESTA NA

LENIVEC 12, 6210 SEŽANA, 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62900
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00618 z dne



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 51 / 11. 6. 2002 / Stran 4401

3. 6. 2002 pod št. vložka 1/03830/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5809525
Firma: METPRO Mednarodna trgovi-

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

govornostjo
Sedež: Vodovodna pot 6, 5000 NOVA

GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOJK BORUT, LEDINE 3,

5000 NOVA GORICA, vložek: 150.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 1. 9. 1993; BARRA-
CUDA LTD, OLD CAPITOL TRAIL, SUITE
700, WILMINGTON, vložek: 1.350.000
SIT, ne odgovarja, 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62901
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00619 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/02432/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5600383
Firma: LEJ Trgovina in proizvodnja

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

govornostjo
Sedež: Čiginj 63, 5216 TOLMIN
Osnovni kapital: 1.860.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOBRAVEC JUG LEONI-

DA, MOST NA SOČI 63, 5216 MOST NA
SOČI, vložek: 930.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 7. 4. 1992; JUG RADOVAN, MOST
NA SOČI 63, 5216 MOST NA SOČI, vložek:
930.000 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62902
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00620 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/00437/00 vpi-

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

Matična številka: 5303168
Firma: ELGOS Specializirano podjet-

je za proizvodnjo in servisi- ranje gostin-
ske opreme d.o.o. Bovec

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mala vas 111, 5230 BOVEC
Osnovni kapital: 1.955.000,00 SIT
Ustanovitelji: SKOK BOJAN, MALA VAS

111, 5230 BOVEC, vložek: 1.955.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 13. 12. 1989.

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

Sr-62903
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00621 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/03606/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5947219
Firma: SELBA Trgovina in storitve

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

govornostjo
Sedež: Stara gora 16 A, 5000 NOVA

GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KACIN MARSELA, LEDINE

4, 5000 NOVA GORICA, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 4. 1996; KA-
CIN EDVARD, MORSKO 10, 5213 KANAL,
vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62904
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00622 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/03772/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1227050

Firma: TURKAJ COMPANY Gradbe-
ništvo d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Grčna 1, 5000 NOVA GORICA
Ustanovitelji: TURKAJ AVNI, KAŠICE,

KAŠICE, odg. s svojim premož, vstop:
18. 11. 1997; TURKAJ SEFEDIN, KAŠI-
CE, KAŠICE, odg. s svojim premož, 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62905
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00623 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/00496/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5309727
Firma: I.V.E.C. AS Instalacije, prevoz

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

govornostjo
Sedež: Grgar 20a, 5251 GRGAR
Osnovni kapital: 1.971.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽNIDARČIČ SEVERIN, GR-

GAR 20a, 5251 GRGAR, vložek:
1.971.000 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62906
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00624 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/02624/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5660963
Firma: MICRO*S Podjetje za računal-

ništvo, hardwear, softwear, uvoz in izvoz
d.o.o. Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vitovlje 16, 5261 ŠEMPAS
Osnovni kapital: 2.080.610,00 SIT
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Ustanovitelji: MOZETIČ UROŠ, GRE-
GORČIČEVA 17, 5294 DORNBERK,
vložek: 2.080.610 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62907
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00625 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/02858/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5713919
Firma: PROMA SLO-MAL TRADE d.o.o.

trgovina, export-import, Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tolminskih puntarjev 4, 5000

NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PROMA D.O.O. PROIZ-

VODNJA, INŽENIRING IN MARKETING,
Tolminskih puntarjev 4, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 70.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 8. 12. 1992; MOHD DANIL.B. MOHD
NOOR, 230 LORONG JAMBU AIR 3, MA-
LAYSIA, vložek: 375.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 8. 12. 1992; BAŠIN DAMJAN, GRA-
DNIKOVE BRIGADE 39, 5000 NOVA GO-
RICA, vložek: 760.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 12. 1994; BAŠIN PAVEL, ER-
JAVČEVA 7, 5000 NOVA GORICA, vložek:
295.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 12.
1994.

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

Sr-62908
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00626 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/02888/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5722195
Firma: BRAIN trgovina in zastopstva

d.o.o. Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Grčna 38, 5000 NOVA GORI-
CA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RUTAR BRANKO, ŠEM-

PAS 159, 5261 ŠEMPAS, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62909
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00627 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/01672/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5494443
Firma: BLAJ & JAZBAR d.n.o. Trgovi-

na – gozdarsko svetovanje Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ulica S. Efreme 9, 5280 IDRI-

JA
Osnovni kapital: 15.800,00 SIT
Ustanovitelji: BLAJ SILVIJ, Ulica S.

EFREME 9, 5280 IDRIJA, vložek: 7.900
SIT, odg. s svojim premož, vstop:
18. 4. 1991; BLAJ GABRIJELA, Ulica S.
EFREME 9, 5280 IDRIJA, vložek: 7.900
SIT, odg. s svojim premož, vstop: 12. 4.
1994.

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

Sr-62910
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00628 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/01222/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5411572
Firma: VRTNAR d.o.o. Godovič 100,

Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Godovič 100, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 8.921.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTRUKELJ DEJAN, GO-

DOVIČ 100, 5280 IDRIJA, vložek:
4.460.500 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 10. 1994; ŠTRUKELJ DEJAN, GODO-
VIČ 100, 5275 GODOVIČ, vložek:
4.460.500 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 5.
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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62911
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00629 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/02067/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5559677
Firma: KAVČIČ d.o.o. podjetje za pro-

izvodnjo, storitve in trgovino Godovič
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Godovič 105, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 2.038.500,00 SIT
Ustanovitelji: KAVČIČ RAJMUND, GO-

DOVIČ 105, 5280 IDRIJA, vložek:
1.022.250 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 1991; KAVČIČ KAROLINA, GODO-
VIČ 105, 5280 IDRIJA, vložek: 1.016.250
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 5. 1991.

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

Sr-62912
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00630 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/03659/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5981204
Firma: CHINA BLUE Trgovina in go-

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

govornostjo
Sedež: Renški podkraj 16 d, 5292

RENČE
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Osnovni kapital: 1.824.000,00 SIT
Ustanovitelji: KIKELJ BOJAN, RENŠKI

PODKRAJ 16 D, 5292 RENČE, vložek:
912.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 6.
1996; KIKELJ ELENA, RENŠKI PODKRAJ
16/D, 5292 RENČE, vložek: 912.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 29. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62913
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00631 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/02434/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5603048
Firma: MOTO START Podjetje za ser-

visiranje motornih vozil, proizvod- njo in
trgovino d.o.o. Podraga

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Podraga 90, 5272 PODNA-
NOS

Osnovni kapital: 1.767.070,00 SIT
Ustanovitelji: NUSDORFER BOŽO, DU-

PLJE 35/A, 5271 VIPAVA, vložek: 883.535
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992;
ŽGUR BORIS, PODRAGA 90, 5272 POD-
NANOS, vložek: 883.535 SIT, ne odgo-
varja, 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.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodar-
sko družbo od vročitve sklepa o izbrisu –
za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnika gospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-62914
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00632 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/03432/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5869668
Firma: JEZERŠEK & JEZERŠEK Inže-

niring d.n.o. Cerkno
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Poče št. 44, 5282 CERKNO

Ustanovitelji: JEZERŠEK BORIS, CESTA
OF 4, 5282 CERKNO, odg. s svojim pre-
mož, vstop: 3. 11. 1994; JEZERŠEK
FRANC, POČE 44, 5282 CERKNO, odg. s
svojim premož, 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62915
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00633 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/00293/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5289335
Firma: AMBRO Proizvodno trgovsko

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

govornostjo
Sedež: Dolga Poljana 2k, 5271 VIPA-

VA
Osnovni kapital: 1.811.000,00 SIT
Ustanovitelji: AMBROŽIČ BORIS, Dolga

Poljana 2 k, 5271 VIPAVA, vložek:
1.811.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 9. 1989.

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

Sr-62916
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00634 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/00785/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5361222
Firma: ARA Družba za proizvodnjo in

trgovino z neživilskimi proizvodi, Deskle
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Srebrničeva 47, Deskle, 5210
ANHOVO

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BANDELJ MIRA, LOŽICE

1 A, 5210 ANHOVO, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62917
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00635 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/01785/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5518091
Firma: 3 I Informacijski inženiring, sto-

ritve, trgovina d.o.o. Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Klanec 18, 5000 NOVA GORI-

CA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: GYORFI LADISLAV, KLA-

NEC 18, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.508.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
31. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62918
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00636 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/01100/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5389607
Firma: AVTO-DAM Usposabljanje voz-

nikov, transport in trgovina d.o.o. Nova
Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gortanova 26, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARUŠIČ DAMIJAN, VA-

LENTINČIČEVA 13, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 2.500.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 15. 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. list 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-62919
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00637 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/02310/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5601797
Firma: NOVA TECNIC Industrijsko-te-

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

govornostjo
Sedež: Prekomorskih brigad 20,

5290 ŠEMPETER PRI GORICI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: IMMOBILIEN HARTWIG SI-

UTZ GESMBH, HAUPTPLATZ 7, VILLACH,
vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62920
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00638 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/00420/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5303010
Firma: TEXIMA Izvoz-uvoz, marketing,

transport, trgovina, posre- dovanje, con-
sulting, Nova Gorica, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: XXX. Divizije št. 9, 5000 NO-
VA GORICA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JANEŽIČ JOŽEF, XXX. DI-

VIZIJE 9, 5000 NOVA GORICA, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 12. 1989; JANEŽIČ MILVIJA, XXX. DIVI-
ZIJE 9, 5000 NOVA GORICA, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-

ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62921
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00639 z dne
3. 6. 2002 pod št. vložka 1/01527/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5457009
Firma: MARGO INŽENIRING d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gregorčičeva 13, 5000 NOVA

GORICA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BIZJAK HELENA MAJDA,

TRUBARJEVA 16, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 11. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

NOVO MESTO

Sr-62802
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM ME-

STU je s sklepom Srg št. 2002/00297 z
dne 7. 5. 2002 pod št. vložka 1/01212/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5413125
Firma: NOLARIS Trgovina, posredova-

nje in storitve Novo mesto d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ivana Roba 13, 8000 NOVO

MESTO
Osnovni kapital: 1.997.000,00 SIT
Ustanovitelji: PREDOVIČ PETER, Ivana

Roba 13, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.997.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 5.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep

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

Sr-62803
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM ME-

STU je s sklepom Srg št. 2002/00298 z
dne 7. 5. 2002 pod št. vložka 1/01313/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5417546
Firma: S USLUGA podjetje za proiz-

vodnjo, storitve in trgovino, Rumanja
vas, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rumanja vas 41, 8351 STRA-
ŽA

Osnovni kapital: 3.336.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPANČIČ STANE, Ruma-

nja vas 41, 8351 STRAŽA, vložek:
3.336.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62804
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM ME-

STU je s sklepom Srg št. 2002/00299 z
dne 7. 5. 2002 pod št. vložka 1/01523/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5483573
Firma: ŽALEC lesna obdelava Vinica

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

govornostjo
Sedež: Gorica 4, 8344 VINICA
Osnovni kapital: 1.634.700,00 SIT
Ustanovitelji: ŽALEC PETER, Gorica 4,

8344 VINICA, vložek: 1.634.700 SIT, ne
odgovarja, vstop: 18. 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.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodar-
sko družbo od vročitve sklepa o izbrisu –
za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnika gospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Urad-
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nem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-62805
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM ME-

STU je s sklepom Srg št. 2002/00300 z
dne 7. 5. 2002 pod št. vložka 1/03079/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5743974
Firma: KOSTELEC Transportno in tr-

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

govornostjo
Sedež: Drašiči 13, 8330 METLIKA
Osnovni kapital: 2.700.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETERLIN ERIKA, Župan-

čičeva 2, 8330 METLIKA, vložek:
1.620.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 3. 1993; KOSTELEC PAVEL, Županči-
čeva 2, 8330 METLIKA, vložek: 1.080.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 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.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodar-
sko družbo od vročitve sklepa o izbrisu –
za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnika gospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-62807
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM ME-

STU je s sklepom Srg št. 2002/00353 z
dne 30. 5. 2002 pod št. vložka
1/04059/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1338137
Firma: DODO Gostinstvo d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Glavni trg 3, 8000 NOVO ME-

STO
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: RADOVAN ALOJZ, Tesar-

ska ulica 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.071.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 10.
1998; PODPEČAN ALEŠ, Cesta na Bokal-
ce 51, 1111 LJUBLJANA, vložek:
1.029.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 10.
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.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodar-
sko družbo od vročitve sklepa o izbrisu –
za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnika gospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Urad-

nem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-62808
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM ME-

STU je s sklepom Srg št. 2002/00354 z
dne 30. 5. 2002 pod št. vložka
1/02689/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5664659
Firma: EKTAR Trgovsko podjetje za

izvoz, uvoz in turizem d.o.o. Trebnje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kolodvorska 3, 8210 TREB-

NJE
Osnovni kapital: 1.650.000,00 SIT
Ustanovitelji: RUŠITI EKREM, Kolodvor-

ska 3, 8210 TREBNJE, vložek: 825.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 9. 1992; RU-
ŠITI TAHIR, Kolodvorska 3, 8210 TREB-
NJE, vložek: 825.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 5. 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.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodar-
sko družbo od vročitve sklepa o izbrisu –
za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnika gospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-62809
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM ME-

STU je s sklepom Srg št. 2002/00355 z
dne 30. 5. 2002 pod št. vložka
1/01560/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5500176
Firma: BETRANS transport, turizem,

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

govornostjo
Sedež: Pribinci 2, 8341 ADLEŠIČI
Osnovni kapital: 1.669.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOZAN JOŽE, Pribinci 2,

8341 ADLEŠIČI, vložek: 1.669.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 4. 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.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodar-
sko družbo od vročitve sklepa o izbrisu –
za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnika gospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

PTUJ

Sr-62801
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2002/00296 z dne 23. 5.
2002 pod št. vložka 1/09289/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5857503
Firma: GRADBENIŠTVO LOVREC splo-

šna gradbena dela d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Senčak pri Juršincih 30, 2256

JURŠINCI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOVREC ALOJZ, Senčak

pri Juršincih 30, 2256 JURŠINCI, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

SLOVENJ GRADEC

Sr-62793
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2002/00230 z
dne 14. 5. 2002 pod št. vložka
1/09413/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5883431
Firma: AERO-LASTIC EUROPA podjet-

je za proizvodnjo poliuretanskih gum
brez zračnic d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glančnik 3, 2392 MEŽICA
Osnovni kapital: 2.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RUDNIK MEŽICA KORKAD

d.o.o., Polena 6, 2392 MEŽICA, vložek:
458.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 12.
1994; RUDNIK MEŽICA TAB d.o.o., Pole-
na 6, 2392 MEŽICA, vložek: 458.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1994; RU-
DNIK MEŽICA MPI d.o.o., Žerjav 79, 2392
MEŽICA, vložek: 458.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 12. 12. 1994; AERO LASTIC
MCP TIRES INC. KALIFORNIJA, 1161 N.
Redgum Street, ANAHEIM ZDA KALIFOR-
NIJA, vložek: 1.126.000 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. list 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-62794
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2002/00231 z
dne 14. 5. 2002 pod št. vložka
1/04371/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5537835
Firma: ZDENLES podjetje za proizvod-

njo, kmetijstvo, trgovino in transport
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dravče 6, 2367 VUZENICA
Osnovni kapital: 1.774.400,00 SIT
Ustanovitelji: ČREŠNIK ZDENKO, Drav-

če 6, 2367 VUZENICA, vložek: 1.772.400
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 12. 1990;
ČREŠNIK ALOJZ, Dravče 6, 2367 VUZE-
NICA, vložek: 2.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 25. 12. 1990.

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

Sr-62795
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2002/00232 z
dne 14. 5. 2002 pod št. vložka
1/05829/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5655951
Firma: STADAM trgovina, proizvodnja

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

govornostjo
Sedež: Prisoje 60/a, 2391 PREVALJE
Osnovni kapital: 1.587.900,00 SIT
Ustanovitelji: KORDEŽ DAMJAN, Priso-

je 60, 2391 PREVALJE, vložek: 793.950
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; KUM-
PREJ STANISLAV, Prisoje 60/a, 2391
PREVALJE, vložek: 793.950 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep

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

Sr-62796
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2002/00233 z
dne 14. 5. 2002 pod št. vložka
1/06982/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5693942
Firma: MARBOR-IMPEX trgovsko in

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

govornostjo
Sedež: Čečovje 43/a, 2390 RAVNE

NA KOROŠKEM
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BORŠTNER MARJAN, Če-

čovje 43 a, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 21. 10. 1992.

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

Sr-62797
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2002/00253 z
dne 23. 5. 2002 pod št. vložka
1/05554/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5602084
Firma: PAN-AM-COM trgovsko, stori-

tveno in proizvodno podjetje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Janeče 5, 2390 RAVNE NA

KOROŠKEM
Osnovni kapital: 1.517.900,00 SIT
Ustanovitelji: PANDEL MIRA, Janeče 5,

2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
758.950 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 4. 1992; PANDEL TOMAŽ, Janeče 5,
2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
758.950 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 3.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve

sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62798
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2002/00265 z
dne 30. 5. 2002 pod št. vložka
1/09590/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1300245
Firma: STRGAR & PARADIŽ-ADONIS tr-

govsko, storitveno in proizvodno podjet-
je d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Prežihova 7, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM

Ustanovitelji: PARADIŽ DOMINIKA, Ja-
vornik 41, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
odg. s svojim premož, vstop: 20. 4. 1998;
STRGAR FERDINAND, Javornik 41, 2390
RAVNE NA KOROŠKEM, odg. s svojim pre-
mož, vstop: 20. 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. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-62799
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2002/00266 z
dne 30. 5. 2002 pod št. vložka
1/08461/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5771820
Firma: GOSP gojenje gozda, sečnja,

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

govornostjo
Sedež: Spodnji kraj 37, 2391 PREVA-

LJE
Osnovni kapital: 1.586.378,00 SIT
Ustanovitelji: ZAPEČNIK JOŽE, Spodnji

kraj 37, 2391 PREVALJE, vložek:
1.586.378 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 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.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodar-
sko družbo od vročitve sklepa o izbrisu –
za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnika gospodarske
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družbe od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-62800
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2002/00269 z
dne 3. 6. 2002 pod št. vložka 1/05612/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5612128
Firma: TRGOKONTAKT zastopanje in

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

govornostjo
Sedež: Šmartno 112, 2383 ŠMAR-

TNO PRI SLOVENJ GRADCU
Osnovni kapital: 1.951.700,00 SIT
Ustanovitelji: BOROVNIK IVAN, Šmartno

112, 2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ
GRADCU, vložek: 1.951.700 SIT, ne od-
govarja, vstop: 19. 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.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodar-
sko družbo od vročitve sklepa o izbrisu –
za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnika gospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sklepi o izbrisu po
35. členu ZFPPod

CELJE

Sr-62992
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01267 z dne 16. 5.
2002 pod št. vložka 1/03554/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5580072
Firma: TEHNOGAS servis in trgovina,

d.o.o. Celje, Dolarjeva 12
Skrajšana firma: TEHNOGAS, d.o.o. Ce-

lje, Dolarjeva 12
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dolarjeva 12, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.555.200,00 SIT
Ustanovitelji: MARIČ VLASTA, Dolarjeva

12, 3000 CELJE, vložek: 1.555.200 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MARIČ VLASTA, Dolarjeva 12, 3000
CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62993
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01268 z dne 16. 5.
2002 pod št. vložka 1/05246/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5740878
Firma: LKW ANDERLIČ prevozi in po-

sredništvo, d.o.o. Rogaška Slatina, Ki-
dričeva 50

Skrajšana firma: LKW ANDERLIČ, d.o.o.
Rogaška Slatina, Kidričeva 50

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kidričeva 50, 3250 ROGAŠKA
SLATINA

Osnovni kapital: 2.462.000,00 SIT
Ustanovitelji: ANDERLIČ BOJAN, Kidri-

čeva 50, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
1.231.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; ANDERLIČ ANDREJKA, Kidričeva
50, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
1.231.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ANDERLIČ BOJAN, Kidričeva 50,
3250 ROGAŠKA SLATINA, razrešitev:
0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62994
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01269 z dne 16. 5.
2002 pod št. vložka 1/04945/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5686300
Firma: TRANSPORT DOLINŠEK pre-

vozništvo, trgovina in storitve, d.o.o. Lo-
če pri Poljčanah, Klokočovnik 23 A

Skrajšana firma: TRANSPORT DOLIN-
ŠEK, d.o.o., Loče pri Poljčanah Kloko-
čovnik 23 A

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Klokočovnik 23 A, 3215 LO-
ČE PRI POLJČANAH

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOLINŠEK STANISLAV,

Klokočovnik 23/a, 3215 LOČE PRI PO-
LJČANAH, vložek: 1.500.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DOLINŠEK STANISLAV, Klokočov-
nik 23/a, 3215 LOČE PRI POLJČANAH,
razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62995
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01270 z dne 16. 5.

2002 pod št. vložka 1/04457/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5676258
Firma: GELEK servis, proizvodnja, in-

ženiring, telekomunikacije, trgovina,
d.o.o., Celje

Skrajšana firma: GELEK d.o.o. Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nazorjeva 20, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.523.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOLOB MATJAŽ, Nušiče-

va 2 a, 3000 CELJE, vložek: 441.670 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; DIMOV AN-
DON, Bratovševa ploščad 26, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 152.300 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0; KOŠTOMAJ ANITA, Nušiče-
va 2 a, 3000 CELJE, vložek: 929.030 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KRAJCAR GORAN, Kersnikova 32,
3000 CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62996
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01271 z dne 16. 5.
2002 pod št. vložka 1/00940/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5311861
Firma: MIKLAVC TRGOVINA storitve

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MIKLAVC TRGOVINA,

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

govornostjo
Sedež: Sv. Lovrenc 87, 3312 PRE-

BOLD
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIKLAVC LUDVIK, Sv. Lo-

vrenc 87, 3312 PREBOLD, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MIKLAVC LUDVIK, Sv. Lovrenc 87,
3312 PREBOLD, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62997
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01278 z dne 17. 5.
2002 pod št. vložka 1/06893/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1273388
Firma: VRUNČ & CO podjetje za trgo-

vino in storitve d.n.o.
Skrajšana firma: VRUNČ & CO d.n.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Globoče 2/a, 3212 VOJNIK
Ustanovitelji: VRUNČ VASJA, Miklošiče-

va 12, 3000 CELJE, odg. s svojim premož,
izstop: 0. 0. 0; SEREJONOK OLGA, Ro-
tmistrova 28-24, MINSK, odg. s svojim pre-
mož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik VRUNČ VASJA, Miklošičeva 12,
3000 CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev; družbenik SEREJONOK OL-
GA, Rotmistrova 28-24, MINSK, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62998
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01298 z dne 22. 5.
2002 pod št. vložka 1/01015/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5625912
Firma: MAAJ, trgovina in turistične

storitve d.o.o., Žalec, Soseska V.
Skrajšana firma: MAAJ, d.o.o. Žalec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

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

čičeva 5, 3310 ŽALEC, vložek: 1.502.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HRIBAR MATEJA, Župančičeva 5,
3310 ŽALEC, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
družbo kot direktor brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63001
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01339 z dne 28. 5.
2002 pod št. vložka 1/02079/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5412803
Firma: LEDA DESIGN podjetje za pro-

izvodnjo tekstilnih izdelkov, d.o.o. Ro-
gaška Slatina, Prešernova 28

Skrajšana firma: LEDA design, d.o.o.
Rogaška Slatina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prešernova 28, 3250 ROGA-
ŠKA SLATINA

Osnovni kapital: 1.918.000,00 SIT
Ustanovitelji: LELJAK MARTA, Ulica V.

prekomorske brigade 13, 3000 CELJE,
vložek: 479.500 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; LELJAK DARJA, Ulica V. prekomro-
ske brigade 13, 3000 CELJE, vložek:
479.500 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
LELJAK FRANJO, Prešernova ulica 28,
3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
479.500 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;

LELJAK DARKO, Ulica V. prekomorske bri-
gade 13, 3000 CELJE, vložek: 479.500
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LELJAK DARKO, Ulica V. prekomor-
ske brigade 13, 3000 CELJE, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63002
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01348 z dne 28. 5.
2002 pod št. vložka 1/04886/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Firma: JAPROMA proizvodnja in sto-
ritve, d.o.o., Erjavčeva 45, Celje

Skrajšana firma: JAPROMA, d.o.o., Er-
javčeva 45, Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Erjavčeva 45, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAGER JOŽE, Erjavčeva

45, 3000 CELJE, vložek: 100.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JAGER JOŽE, Erjavčeva 45, 3000
CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

KOPER

Sr-62926
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00679 z dne 10. 5.
2002 pod št. vložka 1/01484/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5412579
Firma: GRAFICENTER ADVERTISING,

marketing in tržne komunikacije, d.o.o.
Skrajšana firma: GRAFICENTER AD-

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

govornostjo
Sedež: Pristaniška 7, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KONČAR ALEN, Pahorje-

va 3, 6000 KOPER, vložek: 250.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; SANTIN-BA-
ŽEC MAJDA, Frenkova 4, Pobegi, 6000
KOPER, vložek: 250.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 0. 0. 0; COLARICH DIEGO,
Localita’ S. Barbara 1/a, MILJE, vložek:
500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
PISANI ANDREA, Viale venti Settembre 63,
TRST, vložek: 500.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KONČAR ALEN, Pahorjeva 3, 6000
KOPER, razrešitev: 0. 0. 0, za odsvojitev in
obremenitev osnovnih sredstev družbe,
sklepanje posojilnih in kreditnih poslov, od-
pust ali priznanje dolga in za sklepanje vseh

drugih pravnih poslov, katerih vrednost pre-
sega 1/2 osnovnega kapitala družbe, po-
trebuje soglasje skupščine družbe; proku-
rist COLARICH DIEGO, Localita’ S. Barbara
1/a, MILJE, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62927
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00680 z dne 10. 5.
2002 pod št. vložka 1/01880/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5489008
Firma: SINDITOUR – turistične storit-

ve, d.o.o.
Skrajšana firma: SINDITOUR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trg revolucije 2, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SVET OBALNE SINDIKAL-

NE ORGANIZACIJE KOPER, Trg revolucije
2, 6000 KOPER, vložek: 1.500.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ČALIJA JADRAN, Agrarne reforme
št. 8/a, 6000 KOPER, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62928
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2002/00681 z dne 10. 5. 2002
pod št. vložka 1/02475/00 na podlagi prve-
ga odstavka 35. člena Zakona o finančnem
poslovanju podjetij (Ur. list RS, št. 54/99),
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5529875
Firma: SEDMI DAN, storitve, trgovina,

proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: SEDMI DAN d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Sv. Anton, Cerej 2, 6276 PO-

BEGI
Osnovni kapital: 1.608.000,00 SIT
Ustanovitelji: ODAR ANDREJ, Cerej 2,

Sv. Anton, 6000 KOPER, vložek: 804.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; ODAR
PRIMOŽ, Sv. Anton, Cerej 2, 6276 POBE-
GI, vložek: 804.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ODAR ANDREJ, Cerej 2, Sv. Anton,
6276 POBEGI, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev; ostalo ODAR PRIMOŽ, Sv.
Anton, Cerej 2, 6276 POBEGI, razrešitev:
0. 0. 0, namestnik direktorja, zastopa brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62929
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00682 z dne 10. 5.
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2002 pod št. vložka 1/02908/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5584949
Firma: SOLNE, podjetje za notranjo in

zunanjo trgovino in svetovanje, d.o.o. Lo-
kev 164, Divača

Skrajšana firma: SOLNE d.o.o. Lokev
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lokev 164, 6215 DIVAČA
Osnovni kapital: 1.500.048,00 SIT
Ustanovitelji: MIROŠIČ SUZANA, Lokev

164, 6215 DIVAČA, vložek: 750.024 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; MIROŠIČ
JERNEJ, Lokev 164, 6215 DIVAČA, vložek:
750.024 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MIROŠIČ SUZANA, Lokev 164, 6215
DIVAČA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev; ostalo MIROŠIČ JERNEJ, Lokev
164, 6215 DIVAČA, razrešitev: 0. 0. 0, na-
mestnik direktorja, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62930
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00683 z dne 10. 5.
2002 pod št. vložka 1/03032/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5608791
Firma: FITAS, d.o.o., mednarodni in

domači cestni transport blaga
Skrajšana firma: FITAS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanska 109, 6210 SEŽA-

NA
Osnovni kapital: 1.560.000,00 SIT
Ustanovitelji: FATUR ANDREJ, Pod Pri-

možem 11, 6257 PIVKA, vložek:
1.560.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FATUR ANDREJ, Pod Primožem 11,
6257 PIVKA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev; ostalo FATUR BORIS, Pod
Primožem 11, 6257 PIVKA, razrešitev:
0. 0. 0, namestnik direktorja, zastopa brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62931
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00684 z dne 10. 5.
2002 pod št. vložka 1/03125/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5626846
Firma: BRONKAČ MMR proizvodnja

verig d.o.o., Ocizla

Skrajšana firma: BRONKAČ MMR
d.o.o., Ocizla

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ocizla 16, 6240 KOZINA
Osnovni kapital: 1.638.100,00 SIT
Ustanovitelji: MIHALIČ OSKAR, Ocizla

16, 6240 KOZINA, vložek: 1.092.121 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; MIHALIČ RA-
DO, Ocizla 24, 6240 KOZINA, vložek:
545.979 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik MIHALIČ OSKAR, Ocizla 16, 6240
KOZINA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa kot v.d.
direktorja, brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62932
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00685 z dne 10. 5.
2002 pod št. vložka 1/03163/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5622182
Firma: KAJSTER, pomorska agencija,

d.o.o.
Skrajšana firma: KAJSTER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prečna pot 20, 6320 PORTO-

ROŽ
Osnovni kapital: 1.500.008,00 SIT
Ustanovitelji: STERGULC RIHARD, Preč-

na pot 20, 6320 PORTOROŽ, vložek:
1.500.008 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor STERGULC RIHARD, Prečna pot 20,
6320 PORTOROŽ, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62933
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2002/00686 z dne 10. 5. 2002
pod št. vložka 1/03367/00 na podlagi prve-
ga odstavka 35. člena Zakona o finančnem
poslovanju podjetij (Ur. list RS, št. 54/99),
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5659540
Firma: GALILEO, menjalništvo in

uvoz-izvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: GALILEO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kopriva 12, 6221 DUTOVLJE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GORANIČ MILOŠ, Rodiška

cesta 9, 6240 KOZINA, vložek: 2.100.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GORANIČ MILOŠ, Kopriva 12, 6221
DUTOVLJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62934

OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2002/00687 z dne 10. 5.
2002 pod št. vložka 1/03373/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5654424
Firma: MAALBO, trgovsko podjetje,

export-import, d.o.o.
Skrajšana firma: MAALBO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vojkovo nabrežje 23, 6000

KOPER
Osnovni kapital: 1.621.000,00 SIT
Ustanovitelji: PFEIFER BORIS, II. preko-

morske brigade 33/B, 6000 KOPER,
vložek: 1.621.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PFEIFER BORIS, Ul. II. prekomor-
ske brigade 33/b, 6000 KOPER, razreši-
tev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62936

OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2002/00709 z dne 15. 5.
2002 pod št. vložka 1/01045/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5349753
Firma: FREEINVEST Proizvodnja in tr-

govina, d.o.o. Ankaran
Skrajšana firma: FREEINVEST d.o.o.

Ankaran
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kolomban 50, 6280 ANKA-

RAN
Osnovni kapital: 1.550.100,00 SIT
Ustanovitelji: SREBERNIČ MARINA, Ko-

lomban 50, 6280 ANKARAN, vložek:
1.550.100 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SREBERNIČ MARINA, Kolomban 50,
6280 ANKARAN, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62938
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00740 z dne 21. 5.
2002 pod št. vložka 1/05103/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5939844
Firma: VESENIK & DRUŽBENIKI – TRA-

MONT, trženje, storitve in najem, d.n.o.
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Skrajšana firma: VESENIK & družbeni-
ki – TRAMONT d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Strunjan 58, 6320 PORTO-
ROŽ

Ustanovitelji: VESENIK ROBERT, GO-
STINSKI DELAVEC, Fornače 23, 6330 PI-
RAN, odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0;
PERAS TANJA, ZDRAVSTVENI TEHNIK, Ul.
XXX. divizije 16, 6320 PORTOROŽ, odg. s
svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik VESENIK ROBERT, GOSTINSKI DE-
LA, Fornače 23, 6330 PIRAN, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev; družbenik
PERAS TANJA, ZDRAVSTVENI TEHNI, Ul.
XXX. divizije 16, 6320 PORTOROŽ, razre-
šitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-62939
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00741 z dne 21. 5.
2002 pod št. vložka 1/05916/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1562002
Firma: IM-DE GRADBENIŠTVO, grad-

nja, trgovina in storitve – Dedić k.d.
Skrajšana firma: IM-DE GRADBE-

NIŠTVO – Dedič k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Dobrava 1 a, 6310 IZOLA
Ustanovitelji: DEDIĆ SEMIR NKV dela-

vec, Smrekarjeva 63, 6310 IZOLA, odg. s
svojim premož, izstop: 0. 0. 0; IMŠIROVIĆ
JUSUF KV zidar, Hrvatini 60 a, 6280 AN-
KARAN, vložek: 500 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DEDIĆ SEMIR, Smrekarjeva 63,
6310 IZOLA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev; prokurist IMŠIROVIĆ JUSUF,
Hrvatini 60 a, 6280 ANKARAN, razrešitev:
0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-62940
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00742 z dne 21. 5.
2002 pod št. vložka 1/05758/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1469428
Firma: TIM MAJA d.o.o. trgovina, sto-

ritve, turizem
Skrajšana firma: TIM MAJA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000

KOPER
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT

Ustanovitelji: KREBELJ IVO, Goriška 14,
6310 IZOLA, vložek: 2.100.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠEGEC MATEJA, Ulica proletarskih
brigad 12, 6310 IZOLA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62941
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00743 z dne 21. 5.
2002 pod št. vložka 1/05462/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5824923
Firma: TONCITY PACIFIK KONSTRUK-

CIJE d.o.o. TONCITY PACIFIC CON-
STRUCTIONS Ltd.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ferrarska 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TEKNIK CEKAP SDN BHD,

60A, Ja. SS21/62, Damansara Utama,
PETALING JAYA, MALEZIJA, vložek:
1.050.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; KAN SIEW TONG, BLK 5, Normati-
on Park, SINGAPOR, REPUBLIKA SINGA-
POR, vložek: 450.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZRINSKI VLADIMIR, Dolič 116, 9263
KUZMA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62953
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00755 z dne 21. 5.
2002 pod št. vložka 1/03997/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5745179
Firma: AGRUMICOMMERCE, trgovsko

podjetje d.o.o. Postojna
Skrajšana firma: AGRUMICOMMERCE

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

govornostjo
Sedež: Cankarjeva 8, 6230 POSTOJ-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VASLE BORIS, Kidričevo

naselje 21, 6230 POSTOJNA, vložek:
500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
TRKMAN BRANKO, Hrašče 141, 6230 PO-
STOJNA, vložek: 500.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 0. 0. 0; TRKMAN DARKO,
Prekomorskih brigad 8, 6230 POSTOJNA,
vložek: 500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VASLE BORIS, Kidričevo naselje 21,
6230 POSTOJNA, razrešitev: 0. 0. 0, za-

stopa brez omejitev ter sklepa vse pravne
posle do vrednosti 10.000 dem brez sogla-
sja skupščine, posle nad tem zneskom pa s
soglasjem skupščine; zastopnik TRKMAN
BRANKO, Hrašče 141, 6230 POSTOJNA,
razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev
ter sklepa vse pravne posle do vrednosti
10.000 dem brez soglasja skupščine, nad
tem zneskom pa s soglasjem skupščine;
zastopnik TRKMAN DARKO, Prekomorskih
brigad 8, 6230 POSTOJNA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev ter sklepa
vse pravne posle do vrednosti 10.000 dem
brez soglasja skupščine, nad tem zneskom
pa s soglasjem skupščine.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62954
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00756 z dne 21. 5.
2002 pod št. vložka 1/01054/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5349702
Firma: GILDOOR d.o.o. – proizvodnja,

montaža in servis avtomatskih vrat
Skrajšana firma: GILDOOR d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bošamarin 62, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: POPOVIČ BRANKO, Bo-

šamarin 62, 6000 KOPER, vložek:
751.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
POPOVIČ BORIS, Bošamarin 62, 6000
KOPER, vložek: 751.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor POPOVIČ BORIS, Bošamarin 62,
6000 KOPER, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62955
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00757 z dne 21. 5.
2002 pod št. vložka 1/01093/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5354960
Firma: SPEDEX-IMPORT uvoz-izvoz,

promet, trgovina, zastopanje, d.o.o. Ko-
per

Skrajšana firma: SPEDEX-IMPORT
d.o.o. Koper

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 30/a, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 1.800.000,00 SIT
Ustanovitelji: OPSENICA DAMIR, Nazor-

jeva 13, 6310 IZOLA, vložek: 1.800.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor OPSENICA DAMIR, Nazorjeva 13,
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6310 IZOLA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62956
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00758 z dne 21. 5.
2002 pod št. vložka 1/02354/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5511038
Firma: GAMES, trgovina in gostinstvo,

d.o.o.
Skrajšana firma: GAMES, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Reška cesta 17, Hrpelje,

6240 KOZINA
Osnovni kapital: 1.616.728,00 SIT
Ustanovitelji: KRIŽMAN BOGDAN, Re-

ška cesta 17, Hrpelje, 6240 KOZINA,
vložek: 1.616.728 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KRIŽMAN BOGDAN, Reška cesta
17, Hrpelje, 6240 KOZINA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62957
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00759 z dne 21. 5.
2002 pod št. vložka 1/02403/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5518512
Firma: GLI-ZO-TRADE Proizvodnja, tr-

govina in storitve d.o.o. Cankarjeva 8,
SEŽANA

Skrajšana firma: GLI-ZO-TRADE d.o.o.
Cankarjeva 8, SEŽANA

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cankarjeva 8, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GLIŠOVIĆ ZORAN, Cankar-

jeva 8, 6210 SEŽANA, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ĐJURIČ GLIŠOVIĆ NADA, Cankarje-
va 8, 6210 SEŽANA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62958
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00760 z dne 21. 5.
2002 pod št. vložka 1/02405/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5616794
Firma: AADD, Podjetje za marketing,

turizem in gostinstvo, d.o.o. Portorož
Skrajšana firma: AADD, d.o.o., Porto-

rož
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Liminjanska 78, 6320 POR-

TOROŽ
Osnovni kapital: 1.714.000,00 SIT
Ustanovitelji: DEKORTI DRAGOTIN,

Senčna pot 85, 6320 PORTOROŽ, vložek:
1.714.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DEKORTI DRAGOTIN, Senčna pot
85, 6320 PORTOROŽ, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62959
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00761 z dne 21. 5.
2002 pod št. vložka 1/02734/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5794269
Firma: GNOMA, gostinsko-turistično in

trgovsko podjetje, d.o.o., Portorož
Skrajšana firma: GNOMA, d.o.o., Porto-

rož
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ukmarjeva 18, 6320 PORTO-

ROŽ
Osnovni kapital: 1.502.185,00 SIT
Ustanovitelji: BLAŽEVIČ PETER, Ukmar-

jeva 18, 6320 PORTOROŽ, vložek:
1.430.500 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; BLAŽEVIČ ZDENKA, Ukmarjeva 18,
6320 PORTOROŽ, vložek: 71.685 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BLAŽEVIČ PETER, Ukmarjeva 18,
6320 PORTOROŽ, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev; družbenik BLAŽEVIČ
ZDENKA, Ukmarjeva 18, 6320 PORTO-
ROŽ, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez ome-
jitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62960
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00762 z dne 21. 5.
2002 pod št. vložka 1/03353/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5791111
Firma: SALTA d.o.o., Podjetje za trgo-

vino, turizem, Izola
Skrajšana firma: SALTA, d.o.o. Izola
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Brkinska 4, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 1.501.400,00 SIT

Ustanovitelji: MUSAR BORUT, Veluščko-
va ul. 4, 6310 IZOLA, vložek: 745.700 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; MARINIČ
MARKO, Gregorčičeva ul. 40, 6310 IZO-
LA, vložek: 745.700 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0; GLAVINA KLAVDIJO, Pare-
cag 104, 6333 SEČOVLJE, vložek: 10.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MUSAR BORUT, Veluščkova ul. 4,
6310 IZOLA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev; zastopnik MARINIČ MARKO,
Gregorčičeva ul. 40, 6310 IZOLA, razreši-
tev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev; zasto-
pnik GLAVINA KLAVDIJO, Parecag 104,
6333 SEČOVLJE, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62962
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00782 z dne 24. 5.
2002 pod št. vložka 1/02649/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5944341
Firma: GLATRO – GLAVINA & CO, Pro-

daja rib, d.n.o. Koper
Skrajšana firma: GLATRO – GLAVINA &

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

odgovornostjo
Sedež: Veluščkova št. 7, 6000 KO-

PER
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: GLAVINA BORIS gradbe-

nik, Krpanova 4, 6310 IZOLA, vložek:
4.000 SIT, odg. s svojim premož, izstop:
0. 0. 0; STARAJ TROŠT METKA gimnazij-
ski maturant, Veluščkova ulica 7, 6000 KO-
PER, vložek: 4.000 SIT, odg. s svojim pre-
mož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GLAVINA BORIS, GRADBENIK, Kr-
panova 4, 6310 IZOLA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62963
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00783 z dne 24. 5.
2002 pod št. vložka 1/03467/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5665108
Firma: PIRANESE, Trgovina, turizem,

poslovne storitve, BONI & OSTALI, d.n.o.
Skrajšana firma: PIRANESE, BONI &

OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Leninova 1, 6330 PIRAN
Ustanovitelji: BONI FRANCO trgovec,

Via San Marco 1887, BENETKE, ITALIJA,
odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0; ZUPI-
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ČIČ MARIZA diplomirani pedagog, Via Ca-
stello 5964, BENETKE, ITALIJA, odg. s svo-
jim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BONI FRANCO, Via San Marco
1887, VENEZIA, ITALIJA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev; direktor ZU-
PIČIČ MARIZA, Via Castello 5964, BENET-
KE, ITALIJA, razrešitev: 0. 0. 0, poslovo-
dja, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

KRANJ

Sr-62937
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/00735 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/05191/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Firma: LOKASTAR MALOPRODAJA,
Podjetje za mesno proizvodnjo in trgovi-
no, d.o.o., Škofja Loka, Kidričeva 55

Skrajšana firma: LOKASTAR MALO-
PRODAJA, d.o.o., Škofja Loka

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: KIDRIČEVA 55, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOKL JOŽE, PAPIRNIŠKI

TRG 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 800 SIT,
ne odgovarja, izstop: 5. 2. 2002; LOKA-
STAR D.O.O., KIDRIČEVA 55, 4220 ŠKOF-
JA LOKA, vložek: 6.400 SIT, ne odgovarja,
izstop: 5. 2. 2002; FINGUST NINO ANTON,
JARŠKA 53, 1000 LJUBLJANA, vložek:
800 SIT, ne odgovarja, izstop: 5. 2. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FINGUST NINO ANTON, JARŠKA 53,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 5. 2. 2002,
neomejeno.

Razno: Družba izbrisana iz sodnega re-
gistra na podlagi dne 5.2.2002 pravnomoč-
nega sklepa Višjega sodišča, opr. št. IV Cpg
172/2001.

Sr-62964
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/00988 z dne 30. 5.
2002 pod št. vložka 1/01158/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5359791
Firma: NESA, podjetje za promet, tr-

govino in intelektualne storitve, d.o.o.,
Kranj

Skrajšana firma: NESA, Kranj, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: JANKA PUCLJA 9, 64000

KRANJ
Osnovni kapital: 1.542.000,00 SIT
Ustanovitelji: BEŠIĆ ENVER, JANKA

PUCLJA 9, 4000 KRANJ, vložek:

1.542.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 27. 3.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BEŠIĆ ENVER, JANKA PUCLJA 9,
4000 KRANJ, razrešitev: 27. 3. 2002, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 27.3.2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-62965
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/00990 z dne 30. 5.
2002 pod št. vložka 1/01619/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5421616
Firma: EUREKA, trgovsko in storitve-

no podjtje, d.o.o.
Skrajšana firma: EUREKA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: TUGA VIDMARJA 6, 4000

KRANJ
Osnovni kapital: 1.505.200,00 SIT
Ustanovitelji: VUJANOVIČ VLADE, TUGA

VIDMARJA 6, 4000 KRANJ, vložek:
1.505.200 SIT, ne odgovarja, izstop: 28. 3.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VUJANOVIČ VLADE, TUGA VIDMAR-
JA 6, 4000 KRANJ, razrešitev: 28. 3.
2002, zastopa brez omejitev; prokurist VU-
JANOVIČ MARINA, TUGA VIDMARJA 6,
4000 KRANJ, razrešitev: 28. 3. 2002.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 28.3.2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-62966
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/00996 z dne 30. 5.
2002 pod št. vložka 1/02300/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5531802
Firma: KOMEL, podjetje za financira-

nje, d.o.o., Begunje
Skrajšana firma: KOMEL, d.o.o., Begu-

nje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: BEGUNJE 1, 4275 BEGUNJE
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: CONSULTINVEST D.O.O.

VARAŽDIN, KOLODVORSKA 12, VARAŽ-
DIN, vložek: 1.508.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 26. 4. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
ostalo TOPOL DARKO, TINA UJEVIĆA 41,
VARAŽDIN, razrešitev: 26. 4. 2002, poslo-
vodja – predsednik kolektivnega poslovo-
dnega organa, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 26.4.2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

LJUBLJANA

Sr-62779
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11177 z dne 20. 5.
2002 pod št. vložka 1/31766/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1399381
Firma: ABM ADEMI IN OSTALI proiz-

vodnja, trgovina in storitve d.n.o.
Skrajšana firma: ABM ADEMI IN OSTA-

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

odgovornostjo
Sedež: Andreaševa 9, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: ADEMI NURIOSMAN, Res-

ljeva cesta 26, 1000 LJUBLJANA, odg. s
svojim premož, izstop: 0. 0. 0; ADEMI MU-
ZAFER, Zoisova ulica 46, 4000 KRANJ,
odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik ADEMI NURIOSMAN, Resljeva ce-
sta 26, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
0. 0. 0; družbenik ADEMI MUZAFER, Zo-
isova ulica 46, 4000 KRANJ, razrešitev:
0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62781
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17182 z dne 17. 5.
2002 pod št. vložka 1/15757/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5575575
Firma: BOVE PODOBNIK & CO. d.n.o.

trgovsko in gostinsko podjetje, Ljublja-
na, Pot k sejmišču 9

Skrajšana firma: BOVE PODOBNIK &
Co. d.n.o. Ljubljana

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, izstop:
0. 0. 0; PODOBNIK VERA, Pot k sejmišču
9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000 SIT,
odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PODOBNIK BORIS, Pot k sejmišču
9, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62782
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17183 z dne 17. 5.
2002 pod št. vložka 1/19585/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
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finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5668379
Firma: BOR COMMERCE podjetje za

trgovino, zastopstva, export-import,
d.o.o., Ribnica

Skrajšana firma: BOR COMMERCE,
d.o.o., Ribnica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trubarjeva ul. 5, 1310 RIBNI-
CA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ORAŽEM BOGOMIR, Tru-

barjeva ul. 5, 1310 RIBNICA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ORAŽEM BOGOMIR, Trubarjeva
ul. 5, 1310 RIBNICA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62783
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17184 z dne 15. 5.
2002 pod št. vložka 1/22585/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5748844
Firma: AG MERKUR Trgovsko podjet-

je d.o.o., Ljubljana-Šentvid, Jožeta Ja-
me 16

Skrajšana firma: AG MERKUR, d.o.o.,
Ljubljana

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, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GODEŠA ANDREJ, Brilejeva 4, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62784
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17185 z dne 15. 5.
2002 pod št. vložka 1/32900/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1507044
Firma: B & G, BOŽIČ storitveno pod-

jetje k.d.
Skrajšana firma: B & G, BOŽIČ 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, izstop: 0. 0. 0; BOŽIČ MARI-
JANA, Ziherlova ulica 39, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BOŽIČ POLONA, Ziherlova ulica 39,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62785

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2001/17186 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/24574/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5792851
Firma: CHA – INTERMERKUR trgov-

ska izvozna in uvozna družba z omeje-
no odgovornostjo, Ljubljana

Skrajšana firma: CHA – INTERMER-
KUR, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

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, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠKETA MITJA, Gorjančeva 12, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62786

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2001/17187 z dne
15. 5. 2002 pod št. vložka 1/11459/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5825199
Firma: ARHUS inženiring in trgovina

d.o.o.
Skrajšana firma: ARHUS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
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, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GABERŠEK ALENKA, Trebinjska 9,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62787
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17188 z dne 15. 5.
2002 pod št. vložka 1/14037/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5540275
Firma: A.A. PUBLISHING CENTER

Podjetje za založništvo, oblikovanje in
marketing d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: A.A. PUBLISHING
CENTER d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celovška 291, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: REPUBLIKA D.D., Sloven-

ska 54, 1000 LJUBLJANA, vložek:
738.920 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
KROPIVŠEK LESKOVAR VALENTIN, Topni-
ška ulica 70, 1000 LJUBLJANA, vložek:
769.080 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KROPIVŠEK LESKOVAR VALENTIN,
Topniška ulica 70, 1000 LJUBLJANA, raz-
rešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62788
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17189 z dne 15. 5.
2002 pod št. vložka 1/18570/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5619823
Firma: DAME Podjetje za gostinstvo,

trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Pri-
možičeva 1

Skrajšana firma: DAME d.o.o.
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, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PAHOR METKA, Primožičeva 1,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62789
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17190 z dne 15. 5.
2002 pod št. vložka 1/23423/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
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finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5775183
Firma: WOO DOO, SLAPERNIK & CO,

trgovsko in storitveno podjetje, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: WOO DOO, SLAPER-
NIK & CO, 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, izstop: 0. 0. 0; AN-
TONOVIĆ SAŠA, Maksimirska 72, ZAGRE
ZAGREB, odg. s svojim premož, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ANTONOVIĆ SAŠA, Maksimirska 72,
ZAGREB, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa sa-
mostojno in neomejeno.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62790
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/17191 z dne 15. 5.
2002 pod št. vložka 1/05936/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5357870
Firma: DINKO – PETROL trgovsko

podjetje in storitve, d.o.o., Ljubljana Brn-
čičeva ulica 13

Skrajšana firma: DINKO – PETROL
d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Brnčičeva ulica 13, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.839.500,00 SIT
Ustanovitelji: JELEČ DINKO, Envera

Ruždije 6, DERVENTA, vložek: 735.480
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; JELEČ
ANKICA, Prvomajska 48, DERVE DERVEN-
TA, vložek: 736.280 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0; JELEČ MARKO, Smrtnikova
4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 367.740 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JELEČ MARKO, Smrtnikova 4, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa in
predstavlja družbo brez omejitev; zastopnik
JELEČ ANKICA, Prvomajska 48, DERVEN-
TA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omeji-
tev, kot komercialni direktor; zastopnik JE-
LEČ DINKO, Envera Ruždije 6, DERVEN-
TA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omeji-
tev, kot namestnik direktorja.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62791
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19211 z dne 30. 5.
2002 pod št. vložka 1/17237/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o

finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5606594
Firma: INOVUM Inovacijsko tehnolo-

ški inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: INOVUM, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Podmilščakova 13, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.988.000,00 SIT
Ustanovitelji: HLADKY JAROSLAV, Sela-

nov trg 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.988.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HLADKY JAROSLAV, Selanov trg 6,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62977
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/01234 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/20131/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5674328
Firma: VIOS podjetje za proizvodnjo,

trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VIOS, d.o.o., Ljublja-

na
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, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZORJAN RUDOLF, Ptujska c. 7,
2270 ORMOŽ, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63028
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/02561 z dne 20. 5.
2002 pod št. vložka 1/19153/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5652618
Firma: WANG proizvodnja, trgovina in

storitve d.o.o.
Skrajšana firma: WANG 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, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DEMŠAR MATJAŽ, Zali log 24, 4228
ŽELEZNIKI, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63036
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04451 z dne 13. 5.
2002 pod št. vložka 1/29989/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1228099
Firma: BAN COMPUTERS Računalni-

ški sistemi, d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma: BAN COMPUTERS,

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

govornostjo
Sedež: Prešernova 82, 1290 GRO-

SUPLJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAN ALEŠ, Vodnikova ce-

sta 8, 1290 GROSUPLJE, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BAN ALEŠ, Vodnikova c. 8, 1290
GROSUPLJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63040
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04532 z dne 15. 5.
2002 pod št. vložka 1/21980/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5741220
Firma: MOBO INTERNATIONAL proiz-

vodnja, trgovina na debelo in drobno,
zastopanje tujih firm, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: MOBO INTERNATIO-
NAL d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Groharjeva 18, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 97.763.000,00 SIT
Ustanovitelji: ART-LINE IMPORT – EX-

PORT HANDELSGESELLSCHAFT M.B. H,
Vikringer Ring 1 b, KLAGENFURT CELO-
VEC, vložek: 90.454.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 6. 5. 2002; MARGON BOG-
DAN, Večna pot 3, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 7.309.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 6. 5. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MARGON BOGDAN, Večna pot 3,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 6. 5. 2002,
zastopa brez omejitev.
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Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63041
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04533 z dne 9. 5.
2002 pod št. vložka 1/09375/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5436834
Firma: TECHNOS podjetje za zunanje-

trgovinsko dejavnost, d.o.o. Ljubljana,
Cesta v Gorice 40

Skrajšana firma: TECHNOS d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta v gorice 40, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.755.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARKIČ MIRO, Kidričeva

ul. 29, 1234 TRZIN, vložek: 1.755.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 4. 3. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MARINČEK GORAZD, razrešitev:
4. 3. 2002, zastopa in predstavlja podjetje
neomejeno doma in v tujini.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63043
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04689 z dne 15. 5.
2002 pod št. vložka 1/10045/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5446074
Firma: CERES trgovina posredovanje

in gostinstvo d.o.o. Archinetova 9, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: CERES d.o.o., Ljub-
ljnana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Archinetova 9, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.595.921,00 SIT
Ustanovitelji: PETROČNIK DRAGO,

Klavčičeva 10, 1240 KAMNIK, vložek:
797.960,50 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; BALAŠKOVIČ MARIJA, Klavčičeva
10, 1240 KAMNIK, vložek: 797.960,50
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PETROČNIK DRAGO, Klavčičeva 10,
1240 KAMNIK, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63044
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04690 z dne 15. 5.
2002 pod št. vložka 1/03716/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,

št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5818591
Firma: DATAMERCATOR-JAVORNIK

MIŠKO IN DRUGI tiskarna & kartonaža,
družba z neomejeno odgovornostjo,
Ljubljana, Stožice 21

Skrajšana firma: DATAmercator-JA-
VORNIK MIŠKO in drugi, d.n.o. Ljubljana

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, izstop: 0. 0. 0;
VODIŠEK GREGOR, Zupanova 3, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT, odg. s svo-
jim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JAVORNIK MIŠKO, Vošnjakova 10,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63045
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04774 z dne 16. 5.
2002 pod št. vložka 1/21336/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5728401
Firma: BASCO Podjetje za izvajanje

zidarskih in fasaderskih del d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: BASCO, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Brilejeva ulica 2, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAŠIČ MIRSAD, Cazin, PE-

ĆIG PEĆIGRAD, vložek: 1.600.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BAŠIČ MIRSAD, Cazin, PEĆIGRAD,
razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev;
prokurist BAŠI TATJANA, Brilejeva ulica 2,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63046
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04794 z dne 17. 5.
2002 pod št. vložka 1/05273/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5341540
Firma: MI VAM pripomočki in rešitve

za manj odvisno življenje, d.o.o.
Skrajšana firma: MI VAM, 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,
vložek: 1.000.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0; FERLUGA MILOJKA, Ferda
Bidovca 4, 6310 IZOLA, vložek: 2.000.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor AMBROŽ DUŠAN, Cesta v Podboršt
17, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa družbo neomejeno.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63047
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04795 z dne 17. 5.
2002 pod št. vložka 1/05273/01 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5341540002
Firma: MI VAM pripomočki in rešitve

za manj odvisno življenje, d.o.o., podruž-
nica Izola

Skrajšana firma: MI VAM, d.o.o., po-
družnica Izola

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Kajuhova ulica 28, 6310 IZO-

LA
Ustanovitelji: MI VAM D.O.O., Cesta v

Podboršt 17, 1000 LJUBLJANA, vpisan kot
ust. podr, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor AMBROŽ DUŠAN, Cesta v Podboršt
17, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa podružnico neomejeno.

Razno: Izbris podružnice zaradi izbrisa
matične firme po ZFPPod na podlagi prav-
nomočnega sklepa.

Sr-63048
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04807 z dne 17. 5.
2002 pod št. vložka 1/25219/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5839769
Firma: TEHNOSTIK, servisno komer-

cialni marketing, d.o.o., Ljubljana, Polje
13

Skrajšana firma: TEHNOSTIK d.o.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Polje 13, 1260 LJUBLJA-
NA-POLJE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUK ŠTEFAN, Klemenova

10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VUK ŠTEFAN, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.
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Sr-63049

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2002/04808 z dne 17. 5.
2002 pod št. vložka 1/24120/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5786509
Firma: APO storitveni servis, d.o.o.,

Ljubljana, Rusjanov trg 3
Skrajšana firma: APO d.o.o., Ljubljana
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, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BADIČ ARIF, Rusjanov trg 3, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
družbo neomejeno.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63050

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2002/04809 z dne 17. 5.
2002 pod št. vložka 1/30198/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1254162
Firma: BARUKOVIN proizvodnja in tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: BARUKOVIN, 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, izstop: 0. 0. 0; MEŠELJEVIĆ
BAHRUDIN, Ivana Dobričana 9, PULA,
vložek: 735.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PAVLIČ JANEZ, Ul. Mirana Jarca 6,
1233 DOB, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa ne-
omejeno; zastopnik MEŠELJEVIĆ BAHRU-
DIN, Ivana Dobričana 9, PULA, razrešitev:
0. 0. 0, namestnik direktorja, zastopa neo-
mejeno.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63051
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04810 z dne 17. 5.
2002 pod št. vložka 1/24984/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5823161

Firma: AVTOMAN družba za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o. Kajuhovo naselje
30, Kočevje

Skrajšana firma: AVTOMAN d.o.o. Ko-
čevje

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, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist REPAR ANTON, Remihova 6, 1330
KOČEVJE, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63052
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04811 z dne 17. 5.
2002 pod št. vložka 1/27700/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5936799
Firma: BEKI COMMERCE sadje in ze-

lenjava, d.o.o.
Skrajšana firma: BEKI COMMERCE,

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, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZENUN AMETAJ, Rusjanov trg 9,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63053
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04812 z dne 17. 5.
2002 pod št. vložka 1/03629/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5292131
Firma: ADA COMPUTERS računalniški

sistemi Ljubljana d.o.o.
Skrajšana firma: ADA COMPUTERS

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, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor POLJANŠEK SAMO, Zavrti 46, 1000

LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63054
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04813 z dne 17. 5.
2002 pod št. vložka 1/22200/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5745802
Firma: BERDIK & PRISLAN Storitveno

in trgovsko podjetje d.o.o. Domžale
Skrajšana firma: BERDIK & PRISLAN,

d.o.o.
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, izstop:
0. 0. 0; PRISLAN ANTON, Študljanska 7a,
1230 DOMŽALE, vložek: 407.025 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BERDIK DAMJAN, Študljanska 74,
1230 DOMŽALE, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev; zastopnik PRISLAN AN-
TON, Študljanska 7a, 1230 DOMŽALE, raz-
rešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63055
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04814 z dne 17. 5.
2002 pod št. vložka 1/20615/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5698871
Firma: AGENTA & BMT COMMERCE

CO. d.o.o. trgovsko in proizvodno pod-
jetje Ljubljana, Stegne 11

Skrajšana firma: AGENTA & BMT COM-
MERCE CO. d.o.o., Ljubljana

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, izstop: 0. 0. 0;
PETROVIČ ZORAN, CELOVŠKA 269, 1000
LJUBLJANA, vložek: 893.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TRONTELJ BRANKO, KOSESKEGA
13, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev; zastopnik PETRO-
VIČ ZORAN, CELOVŠKA 269, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev, kot izvršilni direktor.
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Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63056
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04815 z dne 17. 5.
2002 pod št. vložka 1/31300/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1279173
Firma: VIDEO PRO TEH video, proiz-

vodnja, tehnologija, d.o.o.
Skrajšana firma: VIDEO PRO TEH,

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, iz-
stop: 0. 0. 0; BODLOVIĆ ĐANI, Mandalići-
na 8a, ZAGREB, vložek: 1.050.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JEZA PRIMOŽ, Einspielerjeva 25,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev; prokurist BODLOVIĆ
ĐANI, Mandalićina 8a, ZAGREB, razreši-
tev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63057
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04816 z dne 17. 5.
2002 pod št. vložka 1/32919/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1506749
Firma: VSZ Trgovina, proizvodnja in

storitve d.o.o.
Skrajšana firma: VSZ 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, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MARINKOV SMILJKA, Pot na Fužine
7, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63058
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04817 z dne 17. 5.
2002 pod št. vložka 1/08890/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-

ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5423511
Firma: B & R Podjetje za proizvodnjo,

trgovino in gostinstvo d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: B & R, d.o.o., Ljublja-

na
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Parmova 53, 1000 LJUBLJA-

NA
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, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor UMEK DRAGO, Robova 31, 1360
VRHNIKA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63059
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04818 z dne 17. 5.
2002 pod št. vložka 1/29636/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1198971
Firma: AMIMPEX uvoz izvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: AMIMPEX, 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, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor STRMLJAN KATICA, Miklošičeva 34,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63060
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04819 z dne 17. 5.
2002 pod št. vložka 1/32673/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1483480
Firma: VECTRIS storitve in trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: VECTRIS 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, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KRAVARŠĆAN MARIJAN, Žitarka 14,
ZAGREB, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63061
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04820 z dne 17. 5.
2002 pod št. vložka 1/23603/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5770149
Firma: M & A & J trgovina in zastop-

stva, d.o.o. Ribnica, Kolodvorska 9a
Skrajšana firma: M & A & J d.o.o. Ribni-

ca
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kolodvorska 2, 1310 RIBNI-

CA
Osnovni kapital: 1.535.416,40 SIT
Ustanovitelji: GRGURIĆ VESNA, Ljub-

ljanska 1, 1330 KOČEVJE, vložek:
1.535.416,40 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GRGURIĆ VESNA, Ljubljanska 1,
1330 KOČEVJE, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63062
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04821 z dne 17. 5.
2002 pod št. vložka 1/23473/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5790808
Firma: AUROVIT podjetje za trgovino,

zastopstvo in poslovne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Dalmatinova 4

Skrajšana firma: AUROVIT, d.o.o., Ljub-
ljana

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, izstop:
0. 0. 0; AUER NATAŠA, Angelce Ocepek
9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 536.536,16
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; AUER
TADEJ, Angelce Ocepek 9, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 536.536,16 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor AUER VIKTOR, Angelce Ocepek 9,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev; direktor AUER NATA-
ŠA, Angelce Ocepek 9, 1000 LJUBLJANA,
razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev;
direktor AUER TADEJ, Angelce Ocepek 9,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.
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Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63063
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04822 z dne 17. 5.
2002 pod št. vložka 1/05842/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

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

Skrajšana firma: CER 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, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KADUNC ANDREJ, Soteska 71,
1240 KAMNIK, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev; zastopnik KONCILIA MARI-
JA, Soteska 71, 1240 KAMNIK, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63064
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04823 z dne 17. 5.
2002 pod št. vložka 1/20345/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5687136
Firma: BVK COMPANY družba za trgo-

vinsko in storitveno dejavnost d.o.o.
Ljubljana

Skrajšana firma: BVK COMPANY 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, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BILIĆ VINKO, Maroltova 9, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63074
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04855 z dne 20. 5.
2002 pod št. vložka 1/24780/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-

ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5810116
Firma: JUVAN & ATRAKTOR SKUPINA

skupina za komunikacije, d.n.o., Ljublja-
na, Križevniška 9

Skrajšana firma: JUVAN & ATRAKTOR
SKUPINA, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Križevniška 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Ustanovitelji: JUVAN JANEZ, Društvena
23, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim pre-
mož, izstop: 0. 0. 0; GRUNFELD SEBAS-
TJAN, Selnik 13, 1292 IG PRI LJUBLJANI,
odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik JUVAN JANEZ, Društvena 23, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa ne-
omejeno; družbenik GRUNFELD SEBAS-
TJAN, Selnik 13, 1292 IG PRI LJUBLJANI,
razrešitev: 0. 0. 0, zastopa neomejeno.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63075
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04856 z dne 20. 5.
2002 pod št. vložka 1/14641/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5566983
Firma: MMT d.o.o., Trgovsko, proizvo-

dno in gostinsko podjetje Trbovlje
Skrajšana firma: MMT d.o.o., 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, izstop: 0. 0. 0;
HRIBOVŠEK MARJANA, Knezdol 7, 1420
TRBOVLJE, vložek: 775.500 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik HRIBOVŠEK MILAN ML, Knezdol
7, 1420 TRBOVLJE, razrešitev: 0. 0. 0, kot
namestnik direktorja zastopa brez omejitev;
direktor HRIBOVŠEK MARJANA, Knezdol
7, 1420 TRBOVLJE, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63076
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04857 z dne 20. 5.
2002 pod št. vložka 1/31814/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1381474
Firma: SENI – BEŠIĆ & CO. Storitveno

in trgovsko podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: SENI – BEŠIĆ & CO,

d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratovševa ploščad 5, 1000
LJUBLJANA

Ustanovitelji: BEŠIĆ SEAD, Kozarac-De-
ra 22, PRIJEDOR, odg. s svojim premož,
izstop: 0. 0. 0; BEŠIĆ ZORICA, M. Popovi-
ća 8, PRIJEDOR, odg. s svojim premož,
izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik BEŠIĆ SEAD, Kozarac-Dera 22,
PRIJEDOR, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev; družbenik BEŠIĆ ZORICA, M. Po-
povića 8, PRIJEDOR, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63077
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04865 z dne 20. 5.
2002 pod št. vložka 1/08413/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5768861
Firma: AQUILIA finančni inženiring,

d.o.o.
Skrajšana firma: AQUILIA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kotnikova 5, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.510.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTEBLAJ SLAVKO, Ižanska

77 b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.510.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠTEBLAJ SLAVKO, Ižanska 77 b,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63078
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04866 z dne 20. 5.
2002 pod št. vložka 1/10910/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5459567
Firma: EKSMAR trgovsko podjetje,

d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: EKSMAR, d.o.o. Ljub-

ljana
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, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠPELKO MARTINA, Na gaju 9, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
družbo brez omejitev.
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Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63079
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04867 z dne 20. 5.
2002 pod št. vložka 1/22173/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5721962
Firma: DRAGICA STOJANOVIČ IN

OSTALI trgovina in gostinstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: DRAGICA STOJANO-

VIČ IN OSTALI, 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, izstop:
0. 0. 0; STOJANOVIČ MIROLJUB, Klanska
ulica 17, 1215 MEDVODE, vložek: 50.000
SIT, odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor STOJANOVIČ DRAGICA, Klanska uli-
ca 17, 1215 MEDVODE, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev; direktor STOJANO-
VIČ MIROLJUB, Klanska ulica 17, 1215
MEDVODE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63080
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04868 z dne 20. 5.
2002 pod št. vložka 1/11682/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5474965
Firma: DOLTA proizvodnja, inženiring,

storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: DOLTA d.o.o., Ljublja-

na
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, izstop:
0. 0. 0; DOLINAR BOŠTJAN, Draževnik 2,
1356 DOBROVA PRI LJUBLJANI, vložek:
437.750 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
DOLINAR UROŠ, Draževnik 2, 1356 DO-
BROVA PRI LJUBLJANI, vložek: 350.200
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DOLINAR BOŠTJAN, Draževnik 2,
1356 DOBROVA PRI LJUBLJANI, razreši-
tev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63081
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04869 z dne 20. 5.
2002 pod št. vložka 1/18023/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Firma: AVICA AVIATION CONSUL-
TANTS d.o.o. Ljubljana Hacquetova 7,
Ljubljana

Skrajšana firma: AVICA d.o.o. Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hacquetova 7, 1113 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.610.468,00 SIT
Ustanovitelji: VUGRINEC IGOR, Hacqu-

etova 7, 1113 LJUBLJANA, vložek:
1.610.468 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik VUGRINEC BARBARA, Hacqueto-
va 7, 1113 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa neomejeno; direktor VUGRINEC
IGOR, Hacquetova 7, 1113 LJUBLJANA,
razrešitev: 0. 0. 0, zastopa neomejeno.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63082
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04870 z dne 20. 5.
2002 pod št. vložka 1/12123/00 na podla-
gi prvega odstavka 35. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5494001
Firma: VENIA proizvodnja in trgovina,

d.o.o., Trbovlje, Partizanski vrh 27
Skrajšana firma: VENIA, d.o.o.
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, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠPITALAR SIMONA, Partizanski vrh
27, 1420 TRBOVLJE, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63083
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04875 z dne 20. 5.
2002 pod št. vložka 1/26756/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5913136
Firma: PETROVIČ IN SIN podjetje za

trgovino in proizvodnjo, d.n.o., 61000
Ljubljana, Ulica Vide Janežičeve 5

Skrajšana firma: PETROVIČ IN SIN,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Vide Janežičeve 5, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETROVIČ DENIS, Ulica Vi-

de Janežičeve 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000 SIT, odg. s svojim premož, izstop:
0. 0. 0; PETROVIČ SRBISLAV, Ulica Vide
Janežičeve 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000 SIT, odg. s svojim premož, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PETROVIČ DENIS, Ulica Vide Jane-
žičeve 5, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63084
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04890 z dne 20. 5.
2002 pod št. vložka 1/03484/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5309832
Firma: INTER Podjetje za trgovino, ko-

operacijsko proizvodnjo in storitve
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: INTER d.o.o. Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrhovci X/6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.895.000,00 SIT
Ustanovitelji: MERHAR-TERAN MARIJA,

Vrhovci X/6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
947.500 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
TERAN JOŠT, Vrhovci X/6, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 947.500 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MERHAR-TERAN MARIJA, Vrhovci c.
X/6, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev, do dokončanja za-
puščinskega postopka.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63085
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04891 z dne 20. 5.
2002 pod št. vložka 1/14848/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5590795
Firma: PETRA & M inženiring, remonti

strojnih naprav, upravljanje stanovanj-
skih hiš, urejanje okolja, prostora d.o.o.
Ljubljana

Skrajšana firma: PETRA & M d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: Vojkova 91, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.582.143,00 SIT
Ustanovitelji: ANZELJC LOJZE, Vojkova

91, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.582.143
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ANZELJC LOJZE, Vojkova 91, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63086
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04917 z dne 21. 5.
2002 pod št. vložka 1/07860/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5425930
Firma: AB CONSULTING ŠTRUS & CO

svetovanje in trgovina d.n.o.
Skrajšana firma: AB CONSULTING

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

odgovornostjo
Sedež: Oražnova 8, 1000 LJUBLJA-

NA
Ustanovitelji: ŠTRUS ANDREJ, Ulica Po-

horskega bataljona 183, 1000 LJUBLJA-
NA, odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0;
LAH MARJETA, Prežihova ulica 7, 2000
MARIBOR, odg. s svojim premož, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠTRUS ANDREJ, Ulica Pohorskega
bataljona 183, 1000 LJUBLJANA, razreši-
tev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev; družbe-
nik LAH MARJETA, Prežihova ulica 7, 2000
MARIBOR, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63087
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/04963 z dne 22. 5.
2002 pod št. vložka 1/16228/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5622298
Firma: CAR trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: CAR, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zaloška 161, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.532.800,00 SIT
Ustanovitelji: SOBOČAN STANISLAVA,

Klemenova ulica 126, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.532.800 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SOBOČAN STANISLAVA, Klemeno-
va ulica 126, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev; zastopnik
CRNIČKI NINOSLAV, Ruđera Boškoviča
18, VARAŽDIN, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63089
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05031 z dne 23. 5.
2002 pod št. vložka 1/21737/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5742781
Firma: PAŠČINSKI servis – prodaja vo-

zil d.o.o.
Skrajšana firma: PAŠČINSKI d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kavadarska 21, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.852.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAŠČINSKI OLGA, Dvor

25, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID, vložek:
1.852.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PAŠČINSKI VIKTOR, Dvor 25, 1210
LJUBLJANA ŠENTVID, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63090
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05032 z dne 23. 5.
2002 pod št. vložka 1/22642/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5749077
Firma: VUKO TRADE Podjetje za trgo-

vino, gostinstvo in storitve d.o.o., Trža-
ška 81A, Logatec

Skrajšana firma: VUKO TRADE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška 81A, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUKOVIČ MLADEN, Petro-

vičeva 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.050.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; VUKOVIČ CVETKA, Petrovičeva 13,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.050.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VUKOVIČ MLADEN, Petrovičeva 13,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63091
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05033 z dne 23. 5.
2002 pod št. vložka 1/23422/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5760127
Firma: WMG – COMPANY inženiring,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: WMG – COMPANY,

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

govornostjo
Sedež: Gasilska 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: VIDOVIČ GORAN, Gasilska

2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.550.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; DJUKIĆ
MIRJANA, Cesta v Pečale 34, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 50.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VIDOVIČ GORAN, Gasilska 2, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
družbo brez omejitev; zastopnik DJUKIĆ
MIRJANA, Cesta v Pečale 22, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa družbo
kot pomočnica direktorja brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63092
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05034 z dne 23. 5.
2002 pod št. vložka 1/28983/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1125010
Firma: WALDO trženje in zastopanje,

d.o.o.
Skrajšana firma: WALDO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zrinjskega cesta 15, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROKSANDIĆ VLADO, Zrinj-

skega cesta 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ROKSANDIĆ VLADO, Zrinjskega ce-
sta 15, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63093
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05035 z dne 23. 5.
2002 pod št. vložka 1/29516/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1197096
Firma: SUNNY ART, JAMNIK & CO. Ra-

čunalništvo, založništvo in trgovina
d.n.o.

Skrajšana firma: SUNNY ART, JAMNIK
& CO. d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Grbinska 10, 1270 LITIJA
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Ustanovitelji: JAMNIK BOJAN, Grbinska
10, 1270 LITIJA, odg. s svojim premož,
izstop: 0. 0. 0; POP GLIGOROV FEDOR,
Grbinska 10, 1270 LITIJA, odg. s svojim
premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JAMNIK BOJAN, Grbinska 10, 1270
LITIJA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev; družbenik POP GLIGOROV FE-
DOR, Grbinska 10, 1270 LITIJA, razreši-
tev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63094
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05036 z dne 23. 5.
2002 pod št. vložka 1/30032/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1234021
Firma: ZUPANČIČ TRADE podjetje za

trgovino, k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: ZUPANČIČ TRADE,

k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Kunaverjeva ulica 14, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: ZUPANČIČ DARJA, Kuna-

verjeva ulica 14, 1000 LJUBLJANA, odg. s
svojim premož, izstop: 0. 0. 0; GOSTIČ
FRANC, Pijava Gorica 99 a, 1291 ŠKO-
FLJICA, vložek: 1.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik ZUPANČIČ DARJA, Kunaverjeva uli-
ca 14, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
0. 0. 0, vodja poslov zastopa neomejeno.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63095
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05037 z dne 23. 5.
2002 pod št. vložka 1/31924/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1400002
Firma: VIVA AR d.o.o., podjetje za go-

stinstvo in trgovino
Skrajšana firma: VIVA AR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trubarjeva 31, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAKIPI ARIF, Cesta 13. ju-

lija 30, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RAKIPI ARIF, Cesta 13. julija 30,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63096
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05079 z dne 24. 5.
2002 pod št. vložka 1/32311/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1363344
Firma: ČVEKON podjetje za trgovino,

proizvodnjo in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: ČVEKON d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Topniška 35, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ADANIČ MILAN, Topniška

ulica 43, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ADANIČ MILAN, Topniška ulica 43,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63097
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05080 z dne 24. 5.
2002 pod št. vložka 1/27246/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5926343
Firma: USNJE TRADE Trgovina in pro-

izvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: USNJE TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jakčeva ulica 15, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: POLŠAK JOŽEF, Jakčeva

ulica 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor POLŠAK JOŽEF, Jakčeva ulica 5,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63098
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05081 z dne 24. 5.
2002 pod št. vložka 1/25169/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Firma: ZOREC C&A, PREVOZI, STO-
RITVE IN TRGOVINA, D.N.O., Dol pri Ljub-
ljani, Laze 26a

Skrajšana firma: ZOREC C&A d.n.o.,
Dol pri Ljubljani

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Laze 26 a, 1262 DOL PRI
LJUBLJANI

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZOREC CVETO (varilec),

Laze 26a, 1262 DOL PRI LJUBLJANI,
vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož,
izstop: 0. 0. 0; ZOREC ALENKA (veterinar-
ski tehnik), Laze 26a, 1262 DOL PRI LJUB-
LJANI, vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim
premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik ZOREC CVETO, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa družbo neomejeno; družbenik ZO-
REC ALENKA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
družbo neomejeno.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63099
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05082 z dne 24. 5.
2002 pod št. vložka 1/07338/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5385890
Firma: KODAX Trgovsko podjetje

d.o.o. Trbovlje
Skrajšana firma: KODAX d.o.o. Trbov-

lje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanska 21, 1420 TRBOV-

LJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAHKOVEC DARKO, Voj-

kova 73, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
MAHKOVEC VLADIMIRA, Vojkova 73, 1000
LJUBLJANA, vložek: 750.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MAHKOVEC DARKO, Vojkova 73,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev; zastopnik MAHKOVEC
VLADIMIRA, Vojkova 73, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omeji-
tev, kot namestnik direktorja.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63100
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05083 z dne 24. 5.
2002 pod št. vložka 1/11582/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5470676
Firma: BARBARA podjetje za prehra-

no, gostinstvo, trgovino in turizem, d.o.o.
Hrastnik

Skrajšana firma: BARBARA – d.o.o. Hra-
stnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta 1. maja 14, 1430 HRA-
STNIK

Osnovni kapital: 1.830.000,00 SIT



Stran 4422 / Št. 51 / 11. 6. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Ustanovitelji: RIŽNER DARINO, POD-
KRAJ 91, 1430 HRASTNIK, vložek:
1.830.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RIŽNER DARINO, PODKRAJ 91,
1430 HRASTNIK, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63101
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05084 z dne 24. 5.
2002 pod št. vložka 1/22279/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5742919
Firma: UNIKA d.o.o., trgovsko in pro-

izvodno podjetje, Ljubljana Vogelna 4
Skrajšana firma: UNIKA d.o.o., Ljublja-

na
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vogelna 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.724.000,00 SIT
Ustanovitelji: BREGAR JOŽE, Vogelna

4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 837.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; PAJA-
GIČ-BREGAR GOJKA, Vogelna 4, 1000
LJUBLJANA, vložek: 887.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BREGAR JOŽE, Vogelna 4, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63102
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05119 z dne 24. 5.
2002 pod št. vložka 1/27127/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5899664
Firma: PLOHL & CO trgovina in storit-

ve, d.n.o., Trbovlje
Skrajšana firma: PLOHL & Co, 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, izstop:
0. 0. 0; PLOHL JANEZ, Deteljica 6, 4290
BISTRICA PRI TRŽIČU, vložek: 5.000 SIT,
odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik PLOHL MARIJA, Deteljica 6, 1290
BISTRICA PRI TRŽIŠČU, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev; družbenik PLOHL
JANEZ, Deteljica 6, 4290 BISTRICA PRI

TRŽIČU, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63107
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05137 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/17170/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5605148
Firma: ADECO, zastopstvo, zunanja in

notranja trgovina, d.o.o., Ljubljana, Ko-
lodvorska 7

Skrajšana firma: ADECO, d.o.o., Ljub-
ljana, kolodvorska 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, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor POROPAT MIRJANA, Kersnikova 12,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63108
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05138 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/17479/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5612616
Firma: RON d.o.o. Podjetje za trgovi-

no, proizvodnjo in posredništvo Domža-
le

Skrajšana firma: RON d.o.o. 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, KARLOVAC, vložek:
675.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
MULTISYS GROUP AS PARDUBICE, Praž-
ska 341, PARDUBICE, vložek: 825.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik RISTIČ VOJISLAV, Celovška 99B,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev pooblastil v pravnem
prometu; prokurist KOSANOVIČ ŽELJKO,
Stjepana Mihaliča 5, KARLOVAC, razreši-
tev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63109
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05139 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/17529/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5621283
Firma: AVTO GRAND PRIX d.o.o., Ljub-

ljana
Skrajšana firma: AVTO GRAND PRIX,

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

govornostjo
Sedež: Vurnikova 11, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEDEJ JANEZ, Samova uli-

ca 13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 754.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; BASSIN
JAKA, Einspielerjeva 11, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 754.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BASSIN JAKA, Einspielerjeva 11,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev; zastopnik SEDEJ JA-
NEZ, Samova ulica 13, 1000 LJUBLJANA,
razrešitev: 0. 0. 0, kot namestnik direktorja
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63110
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05140 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/18338/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5646766
Firma: RAJNAR COMMERCE družba

za trgovino in storitve, k.d., Šmartno pri
Litiji, Bartlova 5

Skrajšana firma: RAJNAR COMMERCE
k.d., Šmartno pri Litiji

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, izstop:
0. 0. 0; RAJNAR EVA, Bartlova 5, 1275
ŠMARTNO PRI LITIJI, vložek: 4.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik RAJNAR BRANKO, Bartlova 5,
1275 ŠMARTNO PRI LITIJI, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63111
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05141 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/18683/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 51 / 11. 6. 2002 / Stran 4423

št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5997917
Firma: V.D.A. PLUS podjetje za eko-

nomsko svetovanje in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: V.D.A. PLUS, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lamutova 31, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUJIČ DUŠAN, Lamutova

31, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VUJIČ DUŠAN, Lamutova 31, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63112
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05142 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/18726/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5619793
Firma: RHT podjetje za trgovino in sto-

ritve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: RHT, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Žibertova 19, 1000 LJUBLJA-

NA
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, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KORBAR MARKO, Rožna dolina c.
XII/7, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63113
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05143 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/19671/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5956587
Firma: EVALIS trgovina, d.o.o., Gro-

suplje, Taborska 13
Skrajšana firma: EVALIS, d.o.o., Gro-

suplje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Taborska 13, 1000 GROSUP-

LJE
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT

Ustanovitelji: ŠENICA KLEMEN, Na Ja-
mi 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.508.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠENICA KLEMEN, Na Jami 9, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev; zastopnik ŠENICA JOŽE, Na
Jami 9, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju pod-
jetij.

Sr-63114
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05144 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/19980/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5671922
Firma: RUNA trgovina, proizvodnja in

storitve, d.o.o. Medvode, Cesta na Sve-
tje 9

Skrajšana firma: RUNA, d.o.o. Medvo-
de

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, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LAZIĆ DRAGO, Cesta na Svetje 9,
1215 MEDVODE, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63115
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05145 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/20005/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5689139
Firma: MAXIMA LINE Gostinstvo, trgo-

vina in storitve Rovte d.o.o.
Skrajšana firma: MAXIMA LINE 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, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SKVARČA JOŽE, Rovte 50, 1373
ROVTE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63116

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2002/05146 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/20443/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5686954
Firma: AM TRADE gostinstvo in trgovi-

na, Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: AM TRADE, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tivolska 30, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.708.580,00 SIT
Ustanovitelji: DOJČINOVIĆ GOJKO, Ce-

sta dveh cesarjev 387/a, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.354.290 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0; BUNDALO MILORAD, Pru-
šnikova 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.354.290 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik DOJČINOVIĆ GOJKO, Cesta dveh
cesarjev 387/a, 1000 LJUBLJANA, razre-
šitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev kot
namestnik direktorja; direktor BUNDALO
MILORAD, Prušnikova 8, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez ome-
jitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63117

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2002/05147 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/21717/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5798949
Firma: ZUPET INTERNATIONAL trgov-

sko podjetje in poslovne storitve d.o.o.
Šmarje Sap, Mali vrh 49

Skrajšana firma: ZUPET INTERNATIO-
NAL, d.o.o. Šmarje Sap

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,
vložek: 1.523.145 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZUPET THOMAS, 5150 Fairview
street, BURLINGTON, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev; zastopnik KORELC
ALOJZIJ, Mali vrg pri Šmarju 049, 1293
ŠMARJE SAP, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.
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Sr-63118

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2002/05148 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/21968/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5798485
Firma: UNGARO trgovinsko, storitve-

no in proizvodno podjetje d.o.o., Ljublja-
na

Skrajšana firma: UNGARO, d.o.o., Ljub-
ljana

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, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KAMBERI FLAURIN, Polje Cesta
VI/10, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63119
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05149 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/22377/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5748186
Firma: AGRAMTEX POLANŠČAK pod-

jetje za trgovino, uvoz in izvoz, k.d., V
Varde 3, Ljubljana

Skrajšana firma: Argamtex Polanščak,
k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: V Varde 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 116.029,00 SIT
Ustanovitelji: POLANŠĆAK JOSIP, Stu-

denci II št. 4, ZAGRE ZAGREB, HRVAŠKA,
vložek: 106.029 SIT, odg. s svojim pre-
mož, izstop: 0. 0. 0; VOJINOVIĆ JOVAN,
Jakčeva 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor POLANŠĆAK JOSIP, Studenci II
št. 4, ZAGREB, HRVAŠKA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63120
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05150 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/23136/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5777631

Firma: GRUBIČ podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, k.d., Vrhnika

Skrajšana firma: GRUBIČ, 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,
vložek: 100.000 SIT, odg. s svojim pre-
mož, izstop: 0. 0. 0; ŽIVIČ IVAN, Krakovski
nasip 10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GRUBIČ IVAN, C. Krimskega odreda
76, Verd, 1360 VRHNIKA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63121
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05151 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/23206/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5769256
Firma: S.I.X. Podjetje za inženiring in

trgovino, d.o.o., Ljubljana-Črnuče, Ježa
9

Skrajšana firma: S.I.X., d.o.o., Ljublja-
na-Črnuče

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, izstop: 0. 0. 0;
KLUN AGATA LUCIJA, Medvedova cesta 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 842.250 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JEVNIKAR SAMO, Ježa 9, 1000
LJUBLJANA ČRNUČE, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev; zastopnik KLUN
AGATA LUCIJA, Medvedova cesta 5, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63122
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05152 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/23620/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5793475
Firma: TURŠIČ trgovina, proizvodnja,

gostinstvo, zastopanje, uvoz-izvoz,
d.o.o., Ljubljana, Lakotence 7

Skrajšana firma: TURŠIČ d.o.o. Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lakotence 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TURŠIČ-ROBEŽNIK VITO-

MIRA, Lakotence 7a, 1117 LJUBLJANA,
vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; DRŽAK BRANKO, Lakotence 7A,
1117 LJUBLJANA, vložek: 750.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DRŽAK BRANKO, Lakotence 7A,
1117 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63123
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05153 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/24693/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5793807
Firma: QUALITY – TRADE, TRGOVINA

ZA KAKOVOST, D.O.O. Ljubljana, Dunaj-
ska 160

Skrajšana firma: QUALITY – TRADE,
d.o.o., Ljubljana

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, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BREZAVŠČEK BLAŽ, Trg prekomor-
skih brigad 8, 1000 LJUBLJANA, razreši-
tev: 0. 0. 0, v.d. direktor zastopa družbo
neomejeno.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63124
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05154 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/25162/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5845246
Firma: VERBIČ K.D. INŽENIRING, STO-

RITVE IN TRGOVINA Vrhnika
Skrajšana firma: VERBIČ k.d. Vrhnika
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Pot v Močilnik 2, 1360 VRHNI-

KA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: VERBIČ PROMOŽ, Pot v

Močilnik 2, 1360 VRHNIKA, vložek: 1.000
SIT, odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0;
MATUŠ DARKO, Pri lipi 9, VRHNIKA,
vložek: 1.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik VERBIČ PRIMOŽ, Pot v Močilnik 2,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 51 / 11. 6. 2002 / Stran 4425

1360 VRHNIKA, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev kot komplementar.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63125
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05155 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/25401/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5844576
Firma: LEDER SHOP, družba za trgo-

vino in proizvodnjo, d.o.o. Vrhnika
Skrajšana firma: LEDER SHOP, 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, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor STAMATOVIČ TOMICA, Gradišče
17/b, 1360 VRHNIKA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63126
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05156 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/25496/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5842212
Firma: KRESE IN ČLANI avtoklepar-

stvo, transport, storitve, d.n.o. Zalog Pot
na Labar 29 a, Zalog

Skrajšana firma: KRESE IN ČLANI
d.n.o., 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, izstop: 0. 0. 0;
KRESE ALOJZ, Pot na Labar 29 a, 1000
LJUBLJANA, vložek: 2.000 SIT, odg. s svo-
jim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik KRESE LOJZE, Pot na Labar 29 a,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63127
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05157 z dne 27. 5.

2002 pod št. vložka 1/25812/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5855870
Firma: AVTOSALON KOVINARSKA VR-

HNIKA prodaja osebnih in tovornih vo-
zil, d.o.o.

Skrajšana firma: AVTOSALON KOVI-
NARSKA VRHNIKA 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, izstop:
0. 0. 0; IVEKO D.O.O., Sneberska 142 a,
1000 LJUBLJANA, vložek: 735.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KRANJEC MARJAN, Sneberska
c. 142/a, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa družbo neomejeno; direk-
tor ERMAN GREGA, Maroltova ul. 1, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
družbo neomejeno.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63128
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05158 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/26244/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5892864
Firma: VISUS d.o.o., center za oskrbo

vida, Vošnjakova 5, 61000 Ljubljana
Skrajšana firma: VISUS d.o.o. Ljublja-

na
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vošnjakova 5, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: DRNOVŠEK OLUP BRIGI-

TA, Vikrče 19, 1211 LJUBLJANA ŠMART-
NO, vložek: 480.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0; DRAŠLER MARJAN, BO-
LETOVA UL. 51, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 480.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; DL CONTACT optika in trgovina,
d.o.o., Jesenovo 24 A, 1413 ČEMŠENIK,
vložek: 320.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; VEDLIN BORIS, Ul. Pohorskega
bataljona 187, 1000 LJUBLJANA, vložek:
160.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; ZADRAVEC DUŠAN, Visoko 44,
1292 IG, vložek: 160.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DRAŠLER MARJAN, BOLETOVA
UL. 51, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63129
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05159 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/26490/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5903726
Firma: AKTAR trgovina na drobno in

debelo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AKTAR, d.o.o., Ljub-

ljana
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, izstop: 0. 0. 0;
ZENDELI BURHANEDIN, Ivo Lola Ribar 48,
GOSTIVAR, REPUBLIKA MEKEDONIJA,
vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZENDELI SERDELJ, Trubarjeva 31,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev; zastopnik ZENDELI
BURHANEDIN, Ivo Lola Ribar 48, GOSTI-
VAR, REPUBLIKA MEKEDONIJA, razreši-
tev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev, kot na-
mestnik direktorja.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63130
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05160 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/26556/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5903432
Firma: BONAX PERME proizvodnja, tr-

govina, storitve, k.d.
Skrajšana firma: BONAX PERME, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Stara cesta 12, 1360 VRHNI-

KA
Osnovni kapital: 636.699,00 SIT
Ustanovitelji: PERME NEVENKA, Fren-

kova pot 17, 1261 DOBRUNJE, vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož, izstop:
0. 0. 0; MATOŠIĆ MLADEN, Ulica Vide Ja-
nežičeve 5, 1110 LJUBLJANA, vložek:
1.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
LONGINO DUŠAN, Metoda Mikuža 12,
1000 LJUBLJANA, vložek: 634.699 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PERME NEVENKA, Frenkova pot 17,
1261 DOBRUNJE, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev; prokurist PERME AN-
TON, Frenkova pot 17, 1261 DOBRUNJE,
razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.
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Sr-63131
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05161 z dne 27. 5.
2002 pod št. vložka 1/26927/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5865212
Firma: CETOREPLAST ZAJC k.d. Tr-

govina, proizvodnja, gostinstvo in storit-
ve Mengeš

Skrajšana firma: CETOREPLAST ZAJC
k.d. 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, izstop: 0. 0. 0;
ŠILC METODA, GLAVIČEVA UL. 15, 1234
MENGEŠ, vložek: 1.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZAJC VERONIKA, Glavičeva ul. 15,
1234 MENGEŠ, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63132
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05250 z dne 30. 5.
2002 pod št. vložka 1/01811/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

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 “LEVAČ”, kmetijstvo in predelava, n.
sol.o., M. Tita 115, REKOVAC, ostalo, iz-
stop: 19. 3. 2002; SLOVIN – “IBP”, N.
SOL.O. TOK “ZADRUGAR”, kmetijska pro-
izvodnja n. sol.o., M. Tita 115, REKOVAC,
ostalo, izstop: 19. 3. 2002; SLOVIN -”IBP”,
N. SOL.O. TOZD “VITAL”, proizvodnja brez-
alkoholnih pijač, n. sol.o., Mestinje, 3241
PODPLAT, ostalo, izstop: 19. 3. 2002;
SLOVIN – “BILJANA”, vinogradništvo p.o.,
Ul. Stiv Naumov 117, OHRID, ostalo, iz-
stop: 19. 3. 2002; SLOVIN – “PALIČ”, N.
SOL.O. TOZD “VOĆARSTVO I VINOGRA-
DARSTVO”, proizvodnja sadja, n. sol.o., Ki-
zur Ištvana 21, PALIĆ, ostalo, izstop: 19. 3.
2002; SLOVIN – “IBP”, N. SOL.O. TOZD
“BEOGRAD”, polnilnica coca-cola pijač, n.
sol.o., Batajnički drum 14, ZEMUN, ostalo,
izstop: 19. 3. 2002; SLOVIN – “IBP”, N.
SOL.O. TOZD “LIPLJAN”, polnilnica co-
ca-cola pijač, n. sol.o., Braće Aksić b.b.,
LIPLJAN, ostalo, izstop: 19. 3. 2002; SLO-
VIN – “KRAJINAVINO”, proizvodnja pijač,
p.o., Pikijeva b.b., NEGOTIN, ostalo, izstop:
19. 3. 2002; SLOVIN – “PALIĆ, N. SOL.O.
TOZD “PODRUM”, alk. in brezalk. proiz-

vodnja, n. sol.o., Novi podrum b.b., PALIĆ,
ostalo, izstop: 19. 3. 2002; SLOVIN –
“IBP”, N. SOL.O. TOZD “SKOPJE”, brezal-
koholna proizvodnja, n. sol.o., Novoselski
pat b.b., SKOPJE, ostalo, izstop: 19. 3.
2002; SLOVIN – “BIZELJSKO-BREŽICE,
N. SOL.O. TOK “VINOGRADNIŠTVO BI-
ZELJSKO”, vinogradništvo, n. sol.o., C. pr-
vih borcev 5, 8250 BREŽICE, ostalo, iz-
stop: 19. 3. 2002; SLOVIN”IBP”, N.
SOL.O. TOZD “ŽALEC”, proizvodnja brez-
alkoholnih pijač, n. sol.o., Celjska c. 8,
3310 ŽALEC, ostalo, izstop: 19. 3. 2002;
SLOVIN – “IBP”, N. SOL.O. TOZD “LJUB-
LJANA”, proizvodnja brezalkoholnih napit-
kov, n. sol.o., Slovenčeva 19, 1000 LJUB-
LJANA, ostalo, izstop: 19. 3. 2002; SLO-
VIN “IBP”, N. SOL.O. TOZD “ZAGREB”,
polnilnica coca-cola pijač, n. sol.o., Beo-
gradska 111, ZAGREB, ostalo, izstop:
19. 3. 2002; SLOVIN – “IBP”, N. SOL.O.
TOZD “ZEMUN”, brezalkoholna proizvod-
nja, n. sol.o., Batajnički drum 16, ZEMUN,
ostalo, izstop: 19. 3. 2002; SLOVIN –
“IBP”, N. SOL.O. TOZD “SARAJEVO”, pro-
izvodnja brezalkoholnih pijač, n. sol.o., Lo-
vćenska 26, SARAJEVO, ostalo, izstop:
19. 3. 2002; SLOVIN – “SLOVENIJAVINO”
proizvodnja alkoholnih pijač, p.o., Franko-
panska 11, 1000 LJUBLJANA, ostalo, iz-
stop: 19. 3. 2002; SLOVIN – “IBP”, N.
SOL.O. TOZD “HADŽIĆI”, polnilnica co-
ca-cola pijač, n. sol.o., Mostarsko raskršće
b.b., HADŽIĆI, ostalo, izstop: 19. 3. 2002;
SLOVIN – “BIZELJSKO-BREŽICE”, N.
SOL.O. TOZD “VINARSTVO”, proizvodnja
vina, n. sol.o., C. prvih borcev 5, 8250
BREŽICE, ostalo, izstop: 19. 3. 2002;
SLOVIN- “LJUTOMERČAN”, N. SOL.O.
TOZD “LJUTOMERSKA KLET”, pridelava in
predelava grozdja in sadja, r.o., Kidričeva
2, 9240 LJUTOMER, ostalo, izstop: 19. 3.
2002; SLOVIN – KMET. KOMB. “JERUZA-
LEM”, N. SOL.O. TOZD “VINOGRADNIŠ-
TVO”, n. sol.o., Ptujska c. 12, 2270 OR-
MOŽ, ostalo, izstop: 19. 3. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor EISELT VITAL, Topniška 43, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 19. 3. 2002.

Sr-63133
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05251 z dne 30. 5.
2002 pod št. vložka 1/01472/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

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, izstop: 19. 3. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KADUNC IGOR, Linhartova 68, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 19. 3. 2002.

Sr-63134
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05252 z dne 30. 5.
2002 pod št. vložka 1/26292/00 na pod-

lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5893909
Firma: DINOS RECYCLING proizvodno

in trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: DINOS RECYCLING,

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

govornostjo
Sedež: Šlandrova 6, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.591.301,00 SIT
Ustanovitelji: ANDOLŠEK ALBIN, Bra-

tovšova ploščad, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 35.403 SIT, ne odgovarja, izstop:
11. 4. 2002; BAJDARI ANTON, Črtomiro-
va 31, 1000 LJUBLJANA, vložek: 29.220
SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 4. 2002;
BLATNIK STANISLAV, Brezje 15, 1290
GROSUPLJE, vložek: 27.327 SIT, ne od-
govarja, izstop: 11. 4. 2002; BOTONJIČ
RAJIF, Topniška 30, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 35.979 SIT, ne odgovarja, izstop:
11. 4. 2002; BRATANIČ FRANČIŠKA,
Obrije 31, 1000 LJUBLJANA, vložek:
32.014 SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 4.
2002; CAFUTA ZDENKA, Topniška 30,
1000 LJUBLJANA, vložek: 31.209 SIT, ne
odgovarja, izstop: 11. 4. 2002; ČEHAJIĆ
MUJO, Tržaška 272, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 30.002 SIT, ne odgovarja, izstop:
11. 4. 2002; CERAR MARJAN, Prevoje
44, 1225 LUKOVICA, vložek: 24.913 SIT,
ne odgovarja, izstop: 11. 4. 2002; DOL-
NIČAR RAJKO, Pod gradom 20, 1351
BREZOVICA, vložek: 38.664 SIT, ne od-
govarja, izstop: 11. 4. 2002; ŽNIDARŠIČ
SIMONA, Apihova 16, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 30.712 SIT, ne odgovarja, izstop:
11. 4. 2002; GORŠE VALENTIN, Ježa 31,
1000 LJUBLJANA – ČRNUČE, vložek:
26.925 SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 4.
2002; HOČEVAR SLAVKO, Mokrška
62/a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 31.897
SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 4. 2002;
JANKNOVIČ DRAGIŠA, Topniška 30,
1000 LJUBLJANA, vložek: 29.693 SIT, ne
odgovarja, izstop: 11. 4. 2002; JAVOR-
NIK DUŠAN, Bernekarjeva 31, 1000
LJUBLJANA, vložek: 27.753 SIT, ne od-
govarja, izstop: 11. 4. 2002; JOVANOVIČ
BORO, Prušnikova 59, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 33.777 SIT, ne odgovarja, izstop:
11. 4. 2002; KARIŽ LEOPOLD, Močniko-
va 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 30.166
SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 4. 2002;
KOŠAK ŠTEFAN, Novo polje c. 18/5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 51.356 SIT, ne
odgovarja, izstop: 11. 4. 2002; KOVAČ
ZDENKA, Jakčeva 8, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 41.860 SIT, ne odgovarja, izstop:
11. 4. 2002; KURTOVIĆ VAHID, Prušni-
kova 59, 1000 LJUBLJANA, vložek:
37.860 SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 4.
2002; MARIČ PAJO, Žorgova 6, 1000
LJUBLJANA, vložek: 33.978 SIT, ne od-
govarja, izstop: 11. 4. 2002; MILITAROV
ERIKA, Glinškova ploščad 15, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 30.979 SIT, ne odgovarja,
izstop: 11. 4. 2002; MITRIČ JOLANDA,
Kolodvorska 8, 1234 MENGEŠ, vložek:
32.712 SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 4.
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2002; MUŽEK MATO, Zakrajškova 16,
1000 LJUBLJANA, vložek: 32.240 SIT, ne
odgovarja, izstop: 11. 4. 2002; PEROV-
ŠEK MARIJA, Mucherjeva 11, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 32.240 SIT, ne odgovarja,
izstop: 11. 4. 2002; POLJANŠEK IVAN-
KA, Steletova 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
19.043 SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 4.
2002; PREMK FRANC, Škofjeloška 29,
1215 MEDVODE, vložek: 28.463 SIT, ne
odgovarja, izstop: 11. 4. 2002; SLABAJ-
NA JOŽE, Novo polje c. 18/7, 1000
LJUBLJANA, vložek: 34.132 SIT, ne od-
govarja, izstop: 11. 4. 2002; ŠLJIVAR VA-
HID, Topniška 30, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 31.976 SIT, ne odgovarja, izstop:
11. 4. 2002; SOKAČ VERA, Petkova 10,
1000 LJUBLJANA, vložek: 28.628 SIT, ne
odgovarja, izstop: 11. 4. 2002; STUPAR
STEVO, Gregorčičeva 8, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 31.422 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 11. 4. 2002; TRČEK ZDRAVKO, Pot
na polane 5, Dragomer, 1351 BREZOVI-
CA, vložek: 35.517 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 11. 4. 2002; ZEKO BOŽO, Rašiška
16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 26.498
SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 4. 2002;
ŠEBENIK FRANC, Plešivica 89, 1351
BREZOVICA, vložek: 31.209 SIT, ne od-
govarja, izstop: 11. 4. 2002; VIRŠČEK AN-
DREJ, Padlih borcev 5, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 77.571 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 11. 4. 2002; REBRAČA STANKO,
Hudo 44, 1235 RADOMLJE, vložek:
96.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 4.
2002; BRODNIK NADA, Podgorska 22,
1330 KOČEVJE, vložek: 16.139 SIT, ne
odgovarja, izstop: 11. 4. 2002; BRODNIK
MARJAN, Podgorska 22, 1330 KOČEVJE,
vložek: 24.686 SIT, ne odgovarja, izstop:
11. 4. 2002; ČAMPA FRANC, Koblarji 87,
1332 STARA CERKEV, vložek: 22.396
SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 4. 2002;
PREMRL FRANC, Podgorska 54, 1330
KOČEVJE, vložek: 21.252 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 11. 4. 2002; ŠKUFCA JO-
ŽE, Kolodvorska 3, 1330 KOČEVJE,
vložek: 21.252 SIT, ne odgovarja, izstop:
11. 4. 2002; VUKOVIČ TEREZIJA, Kidri-
čeva 14, 1330 KOČEVJE, vložek: 18.574
SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 4. 2002;
AVBAR SLAVICA, Rožna dolina 17, 8233
MIRNA PEČ, vložek: 28.881 SIT, ne od-
govarja, izstop: 11. 4. 2002; LUZAR SLAV-
KO, Drejčetova pot 3, 8000 NOVO ME-
STO, vložek: 36.443 SIT, ne odgovarja,
izstop: 11. 4. 2002; REZELJ BRANKO,
Hmeljič 6, 8233 MIRNA PEČ, vložek:
30.282 SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 4.
2002; ŠTRAVS SLAVKO, Gaberje 17,
8321 GABERJE, vložek: 22.237 SIT, ne
odgovarja, izstop: 11. 4. 2002; RAJK
FRANC, Gaberje, 8231 GABERJE, vložek:
24.059 SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 4.
2002; GORŠE JANEZ, Raučetna vas 18,
8333 SEMIČ, vložek: 20.202 SIT, ne od-
govarja, izstop: 11. 4. 2002; ŽLOGAR JO-
ŽE, Businja vas 11, 8331 SUHOR, vložek:
24.992 SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 4.
2002; MALNARIČ ZDRAVKO, Vejar 2,
8330 METLIKA, vložek: 24.757 SIT, ne
odgovarja, izstop: 11. 4. 2002; KRAMAR
JOŽE, Marof 15, 8233 MIRNA PEČ,
vložek: 25.811 SIT, ne odgovarja, izstop:
11. 4. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TKALEC IVAN, Tovarniška 45, Pre-
serje, 1235 RADOMLJE, razrešitev: 11. 4.
2002, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63135
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05253 z dne 30. 5.
2002 pod št. vložka 1/23085/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5784557
Firma: SELEKTRON trgovsko in servi-

sno podjetje d.o.o. Vrhnika, Rožna ulica
10

Skrajšana firma: SELEKTRON d.o.o. Vr-
hnika

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rožna ulica 10, 1360 VRHNI-
KA

Osnovni kapital: 1.640.000,00 SIT
Ustanovitelji: KNAPIČ IZTOK, Rožna

ul. 10, 1360 VRHNIKA, vložek: 820.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 4. 2002;
GANTAR BOJAN, Tržaška 83/a, 1370 LO-
GATEC, vložek: 820.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 11. 4. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GANTAR BOJAN, Tržaška 83/a,
1370 LOGATEC, razrešitev: 11. 4. 2002,
zastopa brez omejitev; zastopnik KNAPIČ
IZTOK, Rožna ul. 10, 1360 VRHNIKA, raz-
rešitev: 11. 4. 2002, zastopa brez omeji-
tev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63136
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05254 z dne 30. 5.
2002 pod št. vložka 1/07101/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5376017
Firma: ZALA trgovina na debelo in

drobno in storitve v blagovnem prome-
tu, proizvodnja d.o.o. Grosuplje, Pod
gozdom II/17

Skrajšana firma: ZALA d.o.o. Grosuplje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pod gozdom II/17, 1290 GRO-

SUPLJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARTINČIČ ŠPELA, Pod

gozdom II/17, 1290 GROSUPLJE, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 4.
2002; ŠOLN BRANKA, Vojkova 91, 1113
LJUBLJANA, vložek: 750.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 11. 4. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MARTINČIČ ŠPELA, Pod gozdom
II/17, 1290 GROSUPLJE, razrešitev:
11. 4. 2002, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63137
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05255 z dne 30. 5.
2002 pod št. vložka 1/26033/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5893372
Firma: FUTO, VOJINOVIĆ trgovsko

podjetje, k.d.
Skrajšana firma: FUTO, VOJINOVIĆ k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Jakčeva 27, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.000,00 SIT
Ustanovitelji: VOJINOVIĆ JOVAN, JAK-

ČEVA 27, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim
premož, izstop: 23. 4. 2002; TERZIĆ VE-
SNA, JAKČEVA 27, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
23. 4. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VOJINOVIĆ JOVAN, JAKČEVA 27,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 23. 4. 2002,
zastopa brez omejitev; prokurist TERZIĆ VE-
SNA, JAKČEVA 27, 1000 LJUBLJANA, raz-
rešitev: 23. 4. 2002.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63138
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05256 z dne 30. 5.
2002 pod št. vložka 1/04599/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5318599
Firma: GRAMI Gradbeno podjetje,

Cerknica, d.o.o., Cesta 4. maja 63
Skrajšana firma: GP GRAMI, d.o.o., Cer-

knica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta 4. maja 63, 1380 CER-

KNICA
Osnovni kapital: 5.002.681,20 SIT
Ustanovitelji: MILER SAŠO, Cesta 4. ma-

ja 63, 1380 CERKNICA, vložek:
3.501.876,90 SIT, ne odgovarja, izstop:
11. 4. 2002; FORJANIČ ERNEST, Gore-
nje Jezero 33, 1380 CERKNICA, vložek:
500.268,10 SIT, ne odgovarja, izstop:
11. 4. 2002; MULEC MILAN, Dolenja vas
101, 1380 CERKNICA, vložek:
500.268,10 SIT, ne odgovarja, izstop:
11. 4. 2002; OBREZA ALOJZ MILOŠ, Ce-
sta 4. maja 90, 1380 CERKNICA, vložek:
500.268,10 SIT, ne odgovarja, izstop:
11. 4. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MILER SAŠO, Cesta 4. maja 63,
1380 CERKNICA, razrešitev: 11. 4. 2002,
zastopa brez omejitev.
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Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63139
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05257 z dne 30. 5.
2002 pod št. vložka 1/18853/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5646065
Firma: M & A podjetje za trgovino, sto-

ritve in prevoz, d.o.o., Kočevje, Rozma-
nova ul. 26

Skrajšana firma: M & A d.o.o., Kočevje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rozmanova ul.26, 1330 KO-

ČEVJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RESINOVIČ IGOR, Rozma-

nova ulica 26, 1330 KOČEVJE, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 4.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RESINOVIČ IGOR, Rozmanova ulica
26, 1330 KOČEVJE, razrešitev: 11. 4.
2002, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63140
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05258 z dne 30. 5.
2002 pod št. vložka 1/26845/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5918219
Firma: TERMINSKA BORZA d.o.o. sto-

ritve finančnih trgov Ljubljana
Skrajšana firma: TERMINSKA BORZA

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

govornostjo
Sedež: Slovenska c. 56, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVA LJUBLJANSKA

BANKA D.D. LJUBLJANA, Šubičeva 2,
1000 LJUBLJANA, vložek: 34.090,91 SIT,
ne odgovarja, izstop: 11. 4. 2002; SKB
BANKA D.D. LJUBLJANA, Ajdovščina 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 34.090,91 SIT,
ne odgovarja, izstop: 11. 4. 2002; MARI-
BORSKA BORZNOPOSREDNIŠKA HIŠA
D.O.O. MARIBOR, Vita Kraigherja 4/III,
2000 MARIBOR, vložek: 34.090,91 SIT,
ne odgovarja, izstop: 11. 4. 2002; SPLO-
ŠNA BANKA KOPER D.D. KOPER, Prista-
niuška 14, 6000 KOPER, vložek:
34.090,91 SIT, ne odgovarja, izstop:
11. 4. 2002; GORENJSKA BANKA D.D.
KRANJ, Bleiweisova 1, 4000 KRANJ,
vložek: 34.090,91 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 11. 4. 2002; PROBANKA D.D. MA-
RIBOR, Gosposka 23, 2000 MARIBOR,
vložek: 34.090,91 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 11. 4. 2002; DBD D.O.O. NOVO

MESTO, Novi trg 5, 8000 NOVO MESTO,
vložek: 34.090,91 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 11. 4. 2002; LJUBLJANSKA BANKA
– SPLOŠNA BANKA VELENJE D.D., Ru-
darska 3, 3320 VELENJE, vložek:
34.090,91 SIT, ne odgovarja, izstop:
11. 4. 2002; LJUBLJANSKA BANKA – PO-
MURSKA BANKA D.D. MURSKA Sobota,
Kocljeva 14 a, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 34.090,91 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 11. 4. 2002; BEMA LJUBLJANA
D.D., Kotnikova 5, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 34.090,91 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 11. 4. 2002; B P H D.O.O. LJUB-
LJANA, Tomšičeva 1, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 34.090,91 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 11. 4. 2002; ABANČNA BORZNO
POSREDNIŠKA HIŠA, PODJETJE ZA trgo-
vanje z vrednostnimi papirji d.d. Ljubljana,
Slovenska 50, 1000 LJUBLJANA, vložek:
34.090,91 SIT, ne odgovarja, izstop:
11. 4. 2002; UBK BANKA D.D. LJUBLJA-
NA, Tržaška 116, 1111 LJUBLJANA,
vložek: 34.090,91 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 11. 4. 2002; BANKA VIPA D.D. NO-
VA GORICA, Kidričeva 7, 5000 NOVA GO-
RICA, vložek: 34.090,91 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 11. 4. 2002; INATARA BOR-
ZNO POSREDNIŠKA HIŠA D.D.,
LJUBLJANA, Železna cesta 18, 1000
LJUBLJANA, vložek: 34.090,91 SIT, ne
odgovarja, izstop: 11. 4. 2002; POTEZA
D.D. LJUBLJANA, Miklošičeva 7a, 1000
LJUBLJANA, vložek: 34.090,91 SIT, ne
odgovarja, izstop: 11. 4. 2002; SLOVEN-
SKA INVESTICIJSKA BANKA D.D. LJUB-
LJANA, Čopova 38, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 34.090,91 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 11. 4. 2002; KOMERCIALNA BAN-
KA TRIGLAV D.D. LJUBLJANA, Kotnikova
28, 1000 LJUBLJANA, vložek: 34.090,91
SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 4. 2002;
PM & A D.O.O. LJUBLJANA, Njegoševa
23, 1000 LJUBLJANA, vložek: 34.090,91
SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 4. 2002;
PUBLIKUM BORZNO POSREDOVANJE
D.D. LJUBLJANA, Komenskega 28, 1000
LJUBLJANA, vložek: 34.090,91 SIT, ne
odgovarja, izstop: 11. 4. 2002; PROXY
BPD D.O.O. LJUBLJANA, Dalmatinova 2,
1000 LJUBLJANA, vložek: 34.090,91 SIT,
ne odgovarja, izstop: 11. 4. 2002; START
D.O.O. LJUBLJANA, Dalmatinova 2, 1000
LJUBLJANA, vložek: 34.090,91 SIT, ne
odgovarja, izstop: 11. 4. 2002; SAVINJ-
SKO BORZNO POSRDNIŠKA DRUŽBA
D.D. ŽALEC, Šmartinska 134, 3310 ŽA-
LEC, vložek: 34.090,91 SIT, ne odgovarja,
izstop: 11. 4. 2002; TBH D.O.O. LJUB-
LJANA, Zaloška 54, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 34.090,91 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 11. 4. 2002; BANKA CREDITAN-
STALT D.D. LJUBLJANA, Kotnikova 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 34.090,91 SIT,
ne odgovarja, izstop: 11. 4. 2002; BPD
FIBA FIBA D.O.O. KOPER, Ferrarska 10,
6000 KOPER, vložek: 34.090,91 SIT, ne
odgovarja, izstop: 11. 4. 2002; ILIRIKA
D.D. LJUBLJANA, Breg 22, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 34.090,91 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 11. 4. 2002; ALPOMA D.D.,
DOMŽALE, Ljubljanska 47, 1230 DOM-
ŽALE, vložek: 34.090,91 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 11. 4. 2002; BPH BONA FI-
DE D.O.O. KOPER, Cesta Zore Perello

Godina 2, 6000 KOPER, vložek:
34.090,91 SIT, ne odgovarja, izstop:
11. 4. 2002; MODRO BORZNO POSRE-
DNIŠKA HIŠA D.D. LJUBLJANA, Gornji trg
4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 34.090,91
SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 4. 2002;
CAPITA BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA
D.D. LJUBLJANA, Pražakova 6, 1000
LJUBLJANA, vložek: 34.090,91 SIT, ne
odgovarja, izstop: 11. 4. 2002; PRIMOR-
SKI FINANČNI CENTER INTERFIN, BOR-
ZNO posredniška družba, d.o. o Koper,
Pristaniška 8, 6000 KOPER, vložek:
34.090,91 SIT, ne odgovarja, izstop:
11. 4. 2002; CELJSKA BORZNOPOSRE-
DNIŠKA HIŠA D.O.O., Prešernova 18,
3000 CELJE, vložek: 34.090,91 SIT, ne
odgovarja, izstop: 11. 4. 2002; INTER TI-
MEX BORNO POSREDOVANJE D.O.O.
LJUBLJANA, Tivolska 50, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 34.090,91 SIT, ne odgovarja,
izstop: 11. 4. 2002; PETROL BORZNO
POSREDNIŠKA HIŠA D.D. LJUBLJANA, Ti-
volska 44, 1000 LJUBLJANA, vložek:
34.090,91 SIT, ne odgovarja, izstop:
11. 4. 2002; MEDVEŠEK PUŠNIK TER-
MINSKO TRGOVANJE D.O.O. Ljubljana,
Gradnikove brigade 11, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 34.090,91 SIT, ne odgovarja,
izstop: 11. 4. 2002; GORENJE BORZNO
POSREDNIŠKA HIŠA D.O.O., Prešernova
8, 3320 VELENJE, vložek: 34.090,91 SIT,
ne odgovarja, izstop: 11. 4. 2002; TMB
D.O.O. MARIBOR, Strossmayerjeva 13,
2000 MARIBOR, vložek: 34.090,91 SIT,
ne odgovarja, izstop: 11. 4. 2002; FAC-
TOR BANKA D.D. LJUBLJANA, Železna 16
p.p. 126, 1109 LJUBLJANA, vložek:
34.090,91 SIT, ne odgovarja, izstop:
11. 4. 2002; SLOVENSKA ZADRUŽNA
KMETIJSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Mi-
klošičeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
34.090,91 SIT, ne odgovarja, izstop:
11. 4. 2002; NIKA BPD D.D. BREŽICE,
Trg izgnancev 1, 8250 BREŽICE, vložek:
34.090,91 SIT, ne odgovarja, izstop:
11. 4. 2002; PERSPEKTIVA D.D. METLI-
KA, Kidričevo naselje, 8330 METLIKA,
vložek: 34.090,91 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 11. 4. 2002; DADAS POSLOVNI SI-
STEM D.D., Partizanska 13a, 2000 MARI-
BOR, vložek: 34.090,91 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 11. 4. 2002; VERITAS BOR-
ZNA HIŠA D.O.O. MARIBOR,
Strossmayerjeva 11, 2000 MARIBOR,
vložek: 34.090,91 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 11. 4. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TORKAR DARKO, Kumrovška 3,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 11. 4. 2002,
zastopa brez omejitev. za posle, ki prese-
gajo 4 mio sit, kot tudi za odtujitev nepre-
mičnin družbe pa potrebuje soglasje usta-
novitelja – družbenika.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63141
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05259 z dne 30. 5.
2002 pod št. vložka 1/24994/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
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ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5823692
Firma: JAKŠE & TUŠAR, Vodenje go-

stinskih lokalov, d.n.o., Ljubljana, Marti-
na Krpana 1

Skrajšana firma: JAKŠE & TUŠAR,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Martina Krpana 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAKŠE GREGOR (elektro-

energetik), Martina Krpana 1, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 4.000 SIT, odg. s svojim
premož, izstop: 23. 4. 2002; TUŠAR UROŠ
(brez poklica), Mucherjeva 8, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 4.000 SIT, odg. s svojim
premož, izstop: 23. 4. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JAKŠE GREGOR, razrešitev: 23. 4.
2002, zastopa brez omejitev; družbenik TU-
ŠAR UROŠ, razrešitev: 23. 4. 2002, zasto-
pa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63142
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05260 z dne 30. 5.
2002 pod št. vložka 1/08119/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5393604
Firma: LAK trgovina, proizvodnja, iz-

voz-uvoz, d.o.o., Vrhovci
Skrajšana firma: LAK d.o.o., Vrhovci
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta XVII št. 7, 1000 VRHOV-

CI
Osnovni kapital: 1.544.000,00 SIT
Ustanovitelji: BERGANT JANA, Cesta

XVII št. 7, 1000 VRHOVCI, vložek: 772.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 6. 5. 2002; BER-
GANT RAJKO, Cesta XVII št. 7, 1000 VR-
HOVCI, vložek: 772.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 6. 5. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BERGANT RAJKO, Cesta XVII št. 7,
1000 VRHOVCI, razrešitev: 6. 5. 2002, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63143
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05261 z dne 30. 5.
2002 pod št. vložka 1/07122/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5376467
Firma: OBJEKTINŽENIRING Podjetje

za inženiring in marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: OBJEKTINŽENIRING,

d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta II/3 a, Novo Polje, 1260
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.662.971,00 SIT
Ustanovitelji: ČUČNIK CENE, NOVO PO-

LJE cesta 2/3a, 1260 LJUBLJANA, vložek:
1.662.971 SIT, ne odgovarja, izstop: 6. 5.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ČUČNIK CENE, NOVO POLJE cesta
2/3a, 1260 LJUBLJANA, razrešitev: 6. 5.
2002.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63144
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05262 z dne 30. 5.
2002 pod št. vložka 1/28534/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5971942
Firma: ORKUS HUMER k.d., Trgovina

in storitve
Skrajšana firma: ORKUS HUMER k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Cesta v Mestni log 45, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: HUMER IVANA, Cesta v

Mestni log 45, 1000 LJUBLJANA, odg. s
svojim premož, izstop: 6. 5. 2002; KOCEN
IVAN, Cesta v Mestni log 45, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 10.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 6. 5. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HUMER IVANA, Cesta v Mestni log
45, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 6. 5.
2002, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63145
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05263 z dne 30. 5.
2002 pod št. vložka 1/33399/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1528394
Firma: ROMA, TRČEK podjetje za pre-

vozništvo in storitve k.d.
Skrajšana firma: ROMA, TRČEK k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Dragomerška 7, 1351 DRA-

GOMER
Ustanovitelji: TRČEK ROBERT, Brodar-

jev trg 3, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim
premož, izstop: 23. 4. 2002; TRČEK MAR-
SELJ, Brodarjev trg 3, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
23. 4. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TRČEK ROBERT, Brodarjev trg 3,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 23. 4. 2002;
prokurist TRČEK MARSELJ, Brodarjev trg
3, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 23. 4.
2002.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63146
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05264 z dne 30. 5.
2002 pod št. vložka 1/14484/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5541905
Firma: SLADEK TRADE & CO. Im-

port-export, d.n.o., Ljubljana, Ulica bra-
tov Učakar 46

Skrajšana firma: SLADEK TRADE & Co,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica bratov Učakar 46, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: SLADEK ZLATKA, Ulica

bratov Učakar 46, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 4.000 SIT, odg. s svojim premož,
izstop: 11. 4. 2002; SLADEK ZVONIMIR,
Ulica bratov Učakar 46, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 4.000 SIT, odg. s svojim premož,
izstop: 11. 4. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SLADEK ZVONIMIR, Ul. bratov Uča-
kar 46, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
11. 4. 2002, zastopa brez omejitev; direk-
tor SLADEK ZLATKA, Ulica bratov Učakar
46, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 11. 4.
2002, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63147
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05265 z dne 30. 5.
2002 pod št. vložka 1/19595/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5670314
Firma: LUXMAN podjetje za trgovino,

storitve, gostinstvo, turizem, šport in re-
kreacijo, d.o.o., Ljubljana, Šišenska 49

Skrajšana firma: LUXMAN, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šišenska 49, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 5.360.252,00 SIT
Ustanovitelji: GALE MARKO, Šišenska

49, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.360.252
SIT, ne odgovarja, izstop: 6. 5. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik GALE MARKO, Šišenska 49, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 6. 5. 2002, zasto-
pa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.
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Sr-63148
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05282 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/05341/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5338506
Firma: OMNIA TRADE SP zasebno

podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: OMNIA TRADE SP

d.o.o. Ljubljana
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, izstop: 0. 0. 0; PREBIL
SMREKAR NEVENKA, Preska 30, 1290
GROSUPLJE, vložek: 750.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SMREKAR MIHA, Preska 30, 1290
GROSUPLJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63149
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05283 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/30240/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1273116
Firma: GIM-IVAŠIĆ IN DRUŽBENIKI

družba za trgovino, storitve in svetova-
nje d.n.o.

Skrajšana firma: GIM-IVAŠIĆ IN DRUŽ-
BENIKI d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Prušnikova ul. 28, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: IVAŠIĆ VLADIMIR, Prušni-
kova ul. 28, 1000 LJUBLJANA, odg. s svo-
jim premož, izstop: 0. 0. 0; IVAŠIĆ LILJA-
NA, Prušnikova ul. 28, 1000 LJUBLJANA,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor IVAŠIĆ VLADIMIR, Prušnikova ul. 28,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev; zastopnik IVAŠIĆ LI-
LJANA, Prušnikova ul. 28, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omeji-
tev, kot namestnik direktorja.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63150
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05284 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/24002/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,

št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5799996
Firma: GO & GO DESIGN AJDIČ dizajn

in trgovina, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GO & GO DESIGN AJ-

DIČ, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Livada 25, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 105.900,00 SIT
Ustanovitelji: AJDIČ GORAZD, Livada

25, 1000 LJUBLJANA, vložek: 52.950 SIT,
odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0; AJ-
DIČ GORANA, Livada 25, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 52.950 SIT, odg. s svojim pre-
mož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor AJDIČ GORAZD, Livada 25, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev; zastopnik AJDIČ GORANA,
Livada 25, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63151
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05285 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/19883/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5672899
Firma: GEOSTUDIO d.o.o., Družba za

mednarodno trgovino in storitve preva-
janja, Notranje Gorice

Skrajšana firma: GEOSTUDIO d.o.o.
Notranje Gorice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Voje 14, 1357 NOTRANJE GO-
RICE

Osnovni kapital: 1.599.300,00 SIT
Ustanovitelji: PUŠLAR ALENKA, V Voje

14, 1357 NOTRANJE GORICE, vložek:
1.599.300 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PUŠLAR LJUDMILA, Celovška cesta
143, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63152
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05286 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/28532/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5967147
Firma: MARVIN & OTTO storitve d.o.o.
Skrajšana firma: MARVIN & OTTO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Vilharjeva 27, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARVIN & OTTO, D.O.O.,

LJUBLJANA, Švabičeva 5, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.050.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0; NOSE BARBARA, Ulica 9.
junija 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
450.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor NOSE TOMAŽ, Ul. 9. junija 17, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev; prokurist FRANULOVIĆ RO-
BERT, Spinutska 55, SPLIT, razrešitev:
0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63153
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05287 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/27958/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5945461
Firma: LESNINA MIRAMARE Trgovsko

podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: LESNINA MIRAMARE

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

govornostjo
Sedež: Cesta v Mestni Log 90, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LESNINA TRGOVINA, TR-

GOVSKO PODJETJE D.D., Parmova 53,
1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; SMOLE MAR-
KO, Lamutova ul. 16, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SMOLE MARKO, Lamutova ul. 16,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, di-
rektor potrebuje soglasje ustanovitelja za
naslednje posle: – pridobitev, odtujitev ali
obremenitev nepremičnin, če posel ni pred-
viden že v planskem aktu; – določanje splo-
šnih pogojev poslovanja; – podeljevanje po-
oblastil za sklepanje pravnih poslov; – spre-
minjanje notranje organizacije družbe.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63154
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05288 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/22715/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5829623
Firma: MATIJA Proizvodnja, storitve,

trgovina d.o.o. Mengeš
Skrajšana firma: MATIJA d.o.o. Men-

geš
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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Sedež: Detelova 13, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.500.040,00 SIT
Ustanovitelji: ZIBELNIK MATIJA, Zavrti

št. 5, 1234 MENGEŠ, vložek: 1.500.040
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZIBELNIK MATIJA, Zavrti št. 5, 1234
MENGEŠ, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa neo-
mejeno.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63155
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05289 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/16677/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5612411
Firma: METALEX LAZNIK IN DRUŽBE-

NIKI d.n.o., podjetje za obdelavo kovin,
plastike in lesa, Taborniška pot 22, Hra-
stnik

Skrajšana firma: METALEX Laznik in
družbeniki d.n.o. Hrastnik

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Taborniška pot 22, 1430 HRA-
STNIK

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAZNIK EMIL, Taborniška

pot 22, 1430 HRASTNIK, vložek: 4.000
SIT, odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0;
PIRNAVAR EDVARD, Taborniška pot 22,
1430 HRASTNIK, vložek: 4.000 SIT, odg.
s svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LAZNIK EMIL, Taborniška pot 22,
1430 HRASTNIK, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev; zastopnik PIRNAVAR ED-
VARD, Taborniška pot 22, 1430 HRA-
STNIK, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev kot namestnik direktorja.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63156
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05290 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/21404/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5747830
Firma: I2S Inženiring informacijskih

sistemov d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: I2S d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška 132, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 5.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SOTOŠEK IRENA, Ježa

47, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.100.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SOTOŠEK IRENA, Ježa 47, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa

brez omejitev; zastopnik SOTOŠEK IZTOK,
Ježa 47, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63157
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05291 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/19224/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5664101
Firma: INŠTITUT ZA DIREKTNI MAR-

KETING podjetje za marketinške razi-
skave in svetovanje, d.o.o.

Skrajšana firma: INŠTITUT ZA DIREK-
TNI MARKETING, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Miklošičeva cesta 38, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.616.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK ZMAGO, Bratov

Kotar 18, 1234 MENGEŠ TRZIN, vložek:
1.616.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor NOVAK ZMAGO, Bratov Kotar 18,
1234 MENGEŠ TRZIN, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63158
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05292 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/24125/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5770777
Firma: LUPUS trgovina in storitve

d.o.o.
Skrajšana firma: LUPUS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koprska 104, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.509.500,00 SIT
Ustanovitelji: BEGIČ VELIMIR, Uskoška

17, 1330 KOČEVJE, vložek: 1.509.500
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BEGIČ VELIMIR, USKOŠKA 17,
1330 KOČEVJE, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa podjetje brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63159
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05293 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/08047/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-

ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5822661
Firma: SEAM COMMERCE Trgovsko

in storitveno podjetje d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: SEAM COMMERCE

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

govornostjo
Sedež: Štihova 23, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HAJDARPAŠIĆ HUSNIJA,

Podmilščakova 16, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HAJDARPAŠIĆ HUSNIJA, Podmilšča-
kova 16, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa podjetje neomejeno.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63160
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05294 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/20565/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5697549
Firma: PRVIH DESET proizvodnja, tr-

govina in storitve d.o.o., Ljubljana, Neu-
bergerjeva 17

Skrajšana firma: PRVIH DESET d.o.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Neubergerjeva 17, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: URŠEJ BOGOMIR, Marol-

tova 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.600.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor URŠEJ BOGOMIR, Maroltova 11,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63161
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05295 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/08321/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5411211
Firma: LIPA TRADE Trgovsko podjet-

je, d.o.o. Črdenc 9, Dol pri Hrastniku
Skrajšana firma: LIPA TRADE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Črdenc 9, 1431 DOL PRI HRA-

STNIKU
Osnovni kapital: 1.543.658,00 SIT
Ustanovitelji: MARINKO FRANČIŠKA,

Črdenc 9, 1431 DOL PRI HRASTNIKU,
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vložek: 771.829 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; MARINKO MIRA, Sevce 1, 3272
RIMSKE TOPLICE, vložek: 771.829 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MARINKO MILAN, Črdenc 9, 1431
DOL PRI HRASTNIKU, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63162
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05296 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/02638/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5280397
Firma: GAMBIT proizvodnja elektron-

skih naprav, d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: GAMBIT d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Savska 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 3.805.000,00 SIT
Ustanovitelji: SKLAD REPUBLIKE SLO-

VENIJE ZA RAZVOJ d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 160, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.805.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TATALOVIČ ŽARKO, Vandotova 21,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63163
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05297 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/29318/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1196197
Firma: KONTRADE družba za proiz-

vodnjo, trgovino, zastopanje, pos- redo-
vanje pri prometu blaga in storitev, d.o.o.

Skrajšana firma: KONTRADE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ul. Kneza Koclja 1, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠPINDLER ANDREJ, Kne-

za Koclja ulica 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.020.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; NOVAK MARIJA, Videm 38 A, 1312
VIDEM – DOBREPOLJE, vložek: 245.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; KUMŠE
DANICA, Brezje pri Dobrovi 35, 1356 DO-
BROVA, vložek: 245.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 0. 0. 0; BOH MARJETA, Ali-
čeva ulica 1, 1261 LJUBLJANA DOBRU-
NJE, vložek: 245.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0; BRODNIK GORAZD, Kam-

nica 28, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
245.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠPINDLER ANDREJ, Kneza Koclja
ulica 1, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63164
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05298 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/23501/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5782317
Firma: RIVAUX storitveno in posredni-

ško podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: RIVAUX d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Plešičeva 31, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.800.000,00 SIT
Ustanovitelji: SODJA PATRICIJA IRENA,

Plešičeva ul. 31, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.080.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; LESKOVAR MITJA, Klemenčičeva
3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 720.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SODJA PATRICIJA IRENA, Plešičeva
ul. 31, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev; zastopnik
LESKOVAR MITJA, Klemenčičeva 3, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63165
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05299 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/29809/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5710847
Firma: PRINC 2000 podjetje za trgo-

vino in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: PRINC 2000 d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ul. Malči Beličeve 63, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPET GREGOR, Ul. Mal-

či Beličeve 63, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZUPET GREGOR, Ul. Malči Beličeve
63, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63166
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05300 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/23046/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5800943
Firma: MN ROYAL NAVRBAC & CO,

trgovina, eksport – import, d.n.o., Kiso-
vec, SO Zagorje ob Savi

Skrajšana firma: MN ROYAL, Navrbac
& Co, d.n.o., Kisovec

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Petelinkarjeva 5, 1412 KISO-
VEC

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: NAVRBAC MILE, Petelin-

karjeva 5, 1412 KISOVEC, vložek: 50.000
SIT, odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0;
NAVRBAC MARJETA, Petelinkarjeva 5,
1412 KISOVEC, vložek: 50.000 SIT, odg.
s svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor NAVRBAC MILE, Petelinkarjeva 5,
1412 KISOVEC, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev; direktor NAVRBAC MAR-
JETA, Petelinkarjeva 5, 1412 KISOVEC,
razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63167
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05301 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/33057/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1507656
Firma: INVENTA 2000 trgovina in sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: INVENTA 2000, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stanežiče 9 a, 1210 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLUT ANDREJKA, Hladil-

niška pot 26 a, 1129 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PLUT ANDREJKA, Hladilniška pot 26
a, 1129 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63168
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05302 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/29885/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:
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Matična številka: 1216031
Firma: MAKS, BENULIČ IN OSTALI po-

sredovanje pri prometu z nepremičnina-
mi, d.n.o. Ljubljana

Skrajšana firma: MAKS, BENULIČ IN
OSTALI d.n.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Tivolska 40, 1000 LJUBLJA-
NA

Ustanovitelji: BENULIČ ZORA, Tivolska
40, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim pre-
mož, izstop: 0. 0. 0; BENULIČ URŠKA, Ti-
volska 40, 1000 LJUBLJANA, odg. s svo-
jim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik BENULIČ ZORA, Tivolska 40, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63169
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05303 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/15402/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5556449
Firma: LUTOVAC PLUS Geodezija,

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: LUTOVAC PLUS

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

govornostjo
Sedež: Igriška 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.937.000,00 SIT
Ustanovitelji: LUTOVAC JEREMIJA, PLE-

ŠIČEVA 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.937.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LUTOVAC JEREMIJA, PLEŠIČEVA 8,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63170
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05304 z dne 29. 5.
2002 pod št. vložka 1/17459/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5887992
Firma: ROTOR COMMERCE – ČERNE

IN PARTNER podjetje za trgovino in fi-
nance, d.n.o. Ljubljana

Skrajšana firma: ROTOR COMMERCE
– ČERNE IN PARTNER, d.n.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Prušnikova 55, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.900,00 SIT
Ustanovitelji: ČERNE MILAN, Tesovni-

kova ulica 64 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:

4.450 SIT, odg. s svojim premož, izstop:
0. 0. 0; BORIS KLEMENČIČ, Zgornje Pir-
niče 142, 1215 MEDVODE, vložek: 4.450
SIT, odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ČERNE MILAN, Tesovnikova ulica 64
a, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63172
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05387 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/06622/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5366461
Firma: MATRIK Podjetje za računalni-

ški inženiring, d.o.o. Na Dobravi 4, Litija
Skrajšana firma: MATRIK d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Na Dobravi 4, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BUČAR RIHARD, Na Do-

bravi 4, 1270 LITIJA, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BUČAR RIHARD, Na Dobravi 4, 1270
LITIJA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa podjetje
neomejeno.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63173
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05388 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/23854/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5769388
Firma: MCAT d.o.o. Podjetje za trgovi-

no, prevoz in storitve za male živali, Ljub-
ljana, Bežigrad 19

Skrajšana firma: MCAT d.o.o. Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bežigrad 19, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.808.198,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK MATEJ, Jamova

68, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.808.198
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor NOVAK MATEJ, Jamova 68, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63174
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05389 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/14635/00 na pod-

lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5590841
Firma: OCTA EXPO inženiring in se-

jemske storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: OCTA EXPO, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Triglavska 40, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.584.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAKOLIN PRIMOŽ, Glavar-

jeva ulica 45, 1000 LJUBLJANA, vložek:
792.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
BRLAN MARKO, Petrovičeva ulica 22,
1000 LJUBLJANA, vložek: 792.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JAKOLIN PRIMOŽ, Glavarjeva ulica
45, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev; zastopnik BRLAN
MARKO, Petrovičeva ulica 22, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63175
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05390 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/29740/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1213822
Firma: MINIĆ prevozi in storitve, k.d.,

Ljubljana
Skrajšana firma: MINIĆ, k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Prušnikova ulica 17, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: MINIĆ MIROLJUB, Bule-

var AVNOJ-a 14, BEOGR BEOGRAD, ZR
JUGOSLAVIJA, odg. s svojim premož, iz-
stop: 0. 0. 0; ŽUNTER PRIMOŽ, Brodarjev
trg 12, 1000 LJUBLJANA, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik MINIĆ MIROLJUB, Bulevar AV-
NOJ-a 14, BEOGRAD, ZR JUGOSLAVIJA,
razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev
kot poslovodja.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63176
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05391 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/20551/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5691923
Firma: MODECOM transport, trgovina,

storitve, d.o.o.
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Skrajšana firma: MODECOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cankarjeva 16, 1234 MEN-

GEŠ
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MODEC PETER, Cankar-

jeva 16, 1234 MENGEŠ, vložek:
1.050.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; MODEC BARBARA, Cankarjeva 16,
1234 MENGEŠ, vložek: 1.050.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MODEC PETER, Cankarjeva 16,
1234 MENGEŠ, razrešitev: 0. 0. 0; proku-
rist MODEC BARBARA, Cankarjeva 16,
1234 MENGEŠ, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63177
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05392 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/26599/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5909627
Firma: NASMEH PAJNIČ & SMOLE

družba za šport in rekreacijo, d.n.o.,
Mengeš, Muljava 11

Skrajšana firma: NASMEH PAJNIČ &
SMOLE d.n.o., Mengeš

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Muljava 11, 1234 MENGEŠ
Ustanovitelji: SMOLE JANEZ, Muljava 3,

1234 MENGEŠ, odg. s svojim premož, iz-
stop: 0. 0. 0; PAJNIČ TOMAŽ, Muljava 11,
1234 MENGEŠ, odg. s svojim premož, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SMOLE JANEZ, Muljava 3, 1234
MENGEŠ, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev; direktor PAJNIČ TOMAŽ, Muljava
11, 1234 MENGEŠ, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63178
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05393 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/08964/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5420326
Firma: NITA podjetje za trgovino in

transport, d.o.o. Slamnikarska 18, Dom-
žale

Skrajšana firma: NITA d.o.o. Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slamnikarska 18, 1230 DOM-

ŽALE
Osnovni kapital: 1.518.400,00 SIT
Ustanovitelji: LIMONI BISERKA, Simona

Jenka 9, 1230 DOMŽALE, vložek:

1.518.400 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LIMONI BISERKA, Simona Jenka 9,
1230 DOMŽALE, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63192
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05440 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/27424/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5932335
Firma: FAST GRAD INŽENIRING KO-

JIĆ gradbeništvo, zastopanje, trgovina,
k.d., Ljublja- na

Skrajšana firma: FAST GRAD INŽENI-
RING KOJIĆ, k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Litijska 157, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOJIČ NEDELJKO, Litijska

cesta 157, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000 SIT, odg. s svojim premož, izstop:
0. 0. 0; JOVANOVIĆ DJORDJO, Preglov trg
3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOJIČ NEDELJKO, Litijska cesta
157, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63193
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05441 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/27560/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5918987
Firma: KAPLJA & CO trgovina in storit-

ve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KAPLJA & Co, 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, izstop: 0. 0. 0; NOVAK
BREDA, Steletova 2, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož,
izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik KAPLJA VILKO, Hudo 6, 1235 RA-
DOMLJE, razrešitev: 0. 0. 0, kot pomočnik
direktorja zastopa brez omejitev; direktor
NOVAK BREDA, Steletova 2, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63194
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05442 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/28508/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5966795
Firma: ZELDA 8 Trgovina in storitve,

d.o.o. Ljubljana, Cesta 24. junija 23
Skrajšana firma: ZELDA 8, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta 24. junija 23, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTIMEC BOGDAN, Ljub-

ljanska 88, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠTIMEC BOGDAN, Ljubljanska 88,
1230 DOMŽALE, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63195
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05443 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/29066/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1125095
Firma: KONČINA & CO. trgovina na

debelo in drobno, posredništvo in pos-
lovne storitve d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: KONČINA & CO. 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 svo-
jim premož, izstop: 0. 0. 0; KONČINA LIDI-
JA, KROŽNA POT 23, 1000 LJUBLJANA,
odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KONČINA MARICA, KROŽNA POT
23, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev, razen: pridobitev, od-
tujitev, obremenitev nepremičnin, gradnja
ali rekonstrukcija zgradb, kapitalska udele-
žba v drugih družbah, ustanovitev ali ukini-
tev filial, najem kreditov, dajanje poroštev
nad 5.000.000,00 sit, sprejem ali odpust
vodilnih delavcev, dodelitev ali odvzem pro-
kure; družbenik KONČINA LIDIJA, KROŽ-
NA POT 23, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa kot komercialni direktor
brez omejitev, razen: pridobitev, odtujitev,
obremenitev nepremičnin, gradnja ali rekon-
strukcija zgradb, kapitalska udeležba v dru-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 51 / 11. 6. 2002 / Stran 4435

gih družbah, ustanovitev ali ukinitev filial,
najem kreditov, dajanje poroštev nad
5.000.000,00 sit, sprejem ali odpust vodil-
nih delavcev, dodelitev ali odvzem prokure.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63196
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05444 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/29653/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

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, izstop: 0. 0. 0; PRE-
SKAR FRANCI, Vrhovčeva 9, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 2.000 SIT, odg. s svojim
premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PRESKAR INES, Vrhovčeva 9, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev; zastopnik PRESKAR FRAN-
CI, Vrhovčeva 9, 1000 LJUBLJANA, razre-
šitev: 0. 0. 0, namestnik direktorja, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63197
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05445 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/30034/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5928907
Firma: HVT Podjetje za proizvodnjo,

trgovino in inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: HVT 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, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SICHERL ALOJZ, Zoranina ulica 6,
1234 MENGEŠ, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63198
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05446 z dne 31. 5.

2002 pod št. vložka 1/30534/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1273973
Firma: SPRINGER TRAVEL, KERIN &

KERIN gostinstvo, turizem, trgovina,
d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: SPRINGER TRAVEL,
KERIN & KERIN, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Finžgarjeva 2, 1234 MENGEŠ
Ustanovitelji: KERIN HELENA, Finžgar-

jeva 2, 1234 MENGEŠ, odg. s svojim pre-
mož, izstop: 0. 0. 0; KERIN VIŠNJA, Fin-
žgarjeva 2, 1234 MENGEŠ, odg. s svojim
premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KERIN HELENA, Finžgarjeva 2, 1234
MENGEŠ, razrešitev: 0. 0. 0; prokurist KE-
RIN VIŠNJA, Finžgarjeva 2, 1234 MEN-
GEŠ, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63199
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05447 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/04878/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5374502
Firma: JAHTS TRANSPORT LINDIČ

podjetje za tovorne in specializirane
navtične prevoze ter špedicijo d.o.o.,
Ljubljana, Forsterjeva 4

Skrajšana firma: JAHTS TRANSPORT
LINDIČ d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Forsterjeva 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.941.147,00 SIT
Ustanovitelji: LINDIČ VIKTOR ST, For-

sterjeva 4, 1000 LJUBJANA, vložek:
1.939.361 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; LINDIČ VIKTOR ML, Ulica Tončke
Čeč 32, 1420 TRBOVLJE, vložek: 1.786
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LINDIČ VIKTOR ST, Forsterjeva 4,
1000 LJUBJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63200
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05448 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/05133/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5334349

Firma: ELKOP elektrokovinsko podjet-
je in trgovina, d.o.o. 1218 Komenda,
Glavarjeva 7

Skrajšana firma: ELKOP KAMNIK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Glavarjeva 7, 1218 KOMEN-

DA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK MARJAN, Vrhpolje

pri Kamniku 149, 1240 KAMNIK, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor NOVAK MARJAN, Vrhpolje pri Kam-
niku 149, 1240 KAMNIK, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63201
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05449 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/27080/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5923913
Firma: EMIKS, HOTIĆ IN PARTNERJI

podjetje za gradbene storitve, d.n.o.,
61000 Ljubljana, Nusdorferjeva 11

Skrajšana firma: EMIKS, Hotić in par-
tnerji, d.n.o., Ljubljana

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, izstop: 0. 0. 0; HOTIĆ EMIR,
Kamičak, KLJUČ BIH, vložek: 1.000 SIT,
odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0; HO-
TIĆ JASIM, Gogalova ul. 6, 4000 KRANJ,
vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož,
izstop: 0. 0. 0; VIDOVIĆ DUŠANKA, Nus-
dorferjeva ul. 11, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož,
izstop: 0. 0. 0; VIDOVIĆ VESNA, Nusdor-
ferjeva ul. 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HOTIĆ JASIM, Gogalova ul. 6, 4000
KRANJ, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev; družbenik HOTIĆ EDIN, Kamičak,
KLJUČ BIH, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev; družbenik HOTIĆ EMIR, Ka-
mičak, KLJUČ BIH, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev; družbenik VIDOVIĆ
DUŠANKA, Nusdorferjeva ul. 11, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev; družbenik VIDOVIĆ VESNA,
Nusdorferjeva ul. 11, 1000 LJUBLJANA,
razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63203
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05464 z dne 31. 5.
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2002 pod št. vložka 1/13949/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5549124
Firma: DEMEX proizvodno in storitve-

no podjetje, d.o.o., Dol pri Hrastniku,
Pod hribom 23

Skrajšana firma: DEMEX, d.o.o., Dol pri
Hrastniku, Pod hribom 23

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pod hribom 23, 1431 DOL PRI
HRASTNIKU

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DEŽELAK PAVLA, Pod Hri-

bom 23, 1431 DOL PRI HRASTNIKU,
vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DEŽELAK PAVLA, Pod Hribom 23,
1431 DOL PRI HRASTNIKU, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63204
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05465 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/21433/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5721105
Firma: KOVINASTROJ INŽENIRING

družba za projektiranje in marketing
d.o.o.

Skrajšana firma: KOVINASTROJ INŽE-
NIRING d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Adamičeva c. 36, 1290 GRO-
SUPLJE

Osnovni kapital: 1.500.072,00 SIT
Ustanovitelji: KOVINASTROJ GASTRO-

NOM D.D. GROSUPLJE, Adamičeva 36,
1290 GROSUPLJE, vložek: 1.500.072
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LEVSTEK MIHAEL, Medvedova ce-
sta 8, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63205
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05466 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/24237/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5785324
Firma: MARKOVC Podjetje za prevo-

ze v domačem in mednarodnem prome-
tu, d.o.o., Dobrova

Skrajšana firma: MARKOVC-TRAN-
SPORT, d.o.o., Dobrova

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Razori 4, 1356 DOBROVA
Osnovni kapital: 1.603.909,23 SIT
Ustanovitelji: VRHOVEC FRANC, Razori

4, 1356 DOBROVA, vložek: 1.603.909,23
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VRHOVEC FRANC, Razori 4, 1356
DOBROVA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
družbo brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63206
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05467 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/31835/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1413546
Firma: FIPA TRADING d.o.o., zastop-

stva, trgovina, inženiring
Skrajšana firma: FIPA TRADING d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Horjul 218/a, 1354 HORJUL
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: RUBČIĆ GORDANA, Per-

kovčeva 42, SAMOBOR, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor STRŽINAR JOŽEF, Horjul 133, 1354
HORJUL, razrešitev: 0. 0. 0; prokurist RU-
BČIĆ GORDANA, Perkovčeva 42, SAMO-
BOR, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63207
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05468 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/09775/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5453267
Firma: POST – RA BLATNIK IN BLAT-

NIK trgovina in storitve, Stara cerkev 36,
Stara cerkev d.n.o.

Skrajšana firma: POST – RA BLATNIK
in BLATNIK Stara cerkev d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Stara cerkev 36, 1332 STARA
CERKEV

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BLATNIK HENNIN DARIN-

KA, Stara cerkev 36, 1332 STARA CER-
KEV, vložek: 2.000 SIT, odg. s svojim pre-
mož, izstop: 0. 0. 0; BLATNIK ANGELA,
Stara cerkev 36, 1332 STARA CERKEV,
odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik BLATNIK HENNIN DARINKA, Stara

cerkev 36, 1332 STARA CERKEV, razreši-
tev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev; družbe-
nik BLATNIK ANGELA, Stara cerkev 36,
1332 STARA CERKEV, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev; prokurist LUNDER
ANDREJ, Trg Veljka Vlahoviča 3, 1310 RIB-
NICA, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63208
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05469 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/17827/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5606683
Firma: PANTA RHEI SINEZA svetova-

nje in kadrovsko organizacijski inženi-
ring, Ljubljana, d.o.o.

Skrajšana firma: PANTA RHEI SINEZA,
Ljubljana, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dolenjska cesta 11, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PANTA RHEI, PODJETJE

ZA TEKOČE IN INVESTICIJSKO vzdrževa-
nje, d.o.o., Dolenjska c. 11, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.200.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 0. 0. 0; DJUKANOVIČ DU-
ŠAN, Bratov Učakar 86, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 150.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0; TERPIN MILAN, Švabičeva
7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 150.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DJUKANOVIČ DUŠAN, Bratov Uča-
kar 86, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa in predstavlja družbo brez
omejitev; zastopnik TERPIN MILAN, Švabi-
čeva 7, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
0. 0. 0, namestnik direktorja, zastopa in
predstavlja družbo brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63209
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05470 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/27165/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5926076
Firma: NAKO TRADE trgovina in sto-

ritve, d.o.o., Ljubljana, Bilečanska 4
Skrajšana firma: NAKO TRADE, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bilečanska 4, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BEGOVIČ ASIM, Svinjašni-

ca 216, ZAVIDOVIČI, vložek: 750.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; OMERAŠE-
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VIČ NURAGA, Lijevača, ZAVIDOVIČI,
vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HUSANOVIČ NEDŽAD, Bilečanska
4, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev; zastopnik BEGOVIČ
ASIM, Svinjašnica 216, ZAVIDOVIČI, razre-
šitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev kot na-
mestnik direktorja; zastopnik OMERAŠEVIČ
NURAGA, Lijevača, ZAVIDOVIČI, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev kot name-
stnik direktorja; zastopnik GLINŠEK ROK,
Bilečanska ulica 2, 1000 LJUBLJANA, raz-
rešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev kot
pomočnik direktorja; zastopnik ŽUGEL TO-
MAŽ, Bilečanska ulica 4, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omeji-
tev kot pomočnik direktorja.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63210
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05471 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/15780/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5573297
Firma: MONTAF LOKAR – MIKLAVC

proizvodno, založniško in trgovinsko
podjetje, d.n.o., Polhov Gradec

Skrajšana firma: MONTAF LOKAR – MI-
KLAVC d.n.o., Polhov Gradec

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Babna gora 32, 1355 POL-
HOV GRADEC

Osnovni kapital: 9.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIKLAVC NANDE FERDI-

NAND, Babna gora 32, 1355 POLHOV
GRADEC, vložek: 4.500 SIT, odg. s svojim
premož, izstop: 0. 0. 0; LOKAR TOMAŽ,
Vodnikova 44, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.500 SIT, odg. s svojim premož, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MIKLAVC NANDE FERDINAND, Ba-
bna gora 32, 1355 POLHOV GRADEC, raz-
rešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63211
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05472 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/16414/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5590612
Firma: MITROS-STUPAR Družba za tr-

govino, uvoz-izvoz in marketing, d.o.o.,
Ljubljana, Rožna dolina c. V/2

Skrajšana firma: MITROS-STUPAR
d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rožna dolina c. V/2, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.519.021,00 SIT
Ustanovitelji: STUPAR VLADO, Galjevica

38, 1000 LJUBLJANA, vložek: 802.513
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; STUPAR
DEJAN, Galjevica 38, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 535.008 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; STUPAR DAMJAN, Galjevica 38,
1000 LJUBLJANA, vložek: 181.500 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor STUPAR VLADO, Galjevica 38, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev; zastopnik STUPAR DEJAN,
Galjevica 38, 1000 LJUBLJANA, razreši-
tev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63212
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05473 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/13212/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5517354
Firma: MEDIA PRO promocijska de-

javnost d.o.o.
Skrajšana firma: MEDIA PRO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gradnikove brigade 11, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAVLIN NEVENKA, Cesta

I. maja 61, 4000 KRANJ, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; KOMAC
VITO, Čezsoča 75, 5230 BOVEC, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PAVLIN NEVENKA, Cesta I. maja
61, 4000 KRANJ, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev; prokurist KOMAC VI-
TO, Čezsoča 75, 5230 BOVEC, razreši-
tev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63213
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05474 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/20706/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5696534
Firma: ORINOCO marketing d.o.o.

Ljubljana
Skrajšana firma: ORINOCO d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celovška cesta 136, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT

Ustanovitelji: MLJAČ MARKO, Muchar-
jeva 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MLJAČ MARKO, Mucharjeva 6,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63214
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05475 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/29210/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1125303
Firma: NIPCON založništvo in trgovi-

na, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NIPCON, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jarše 14, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠVONJA BRANISLAV, Bu-

levar 23. oktobra 56, NOVI SAD, ZRJ,
vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠVONJA BRANISLAV, Bulevar 23.
oktobra 56, NOVI SAD, ZRJ, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev; prokurist
REMŠAK PATRICIJA, Ul. heroja Šlandra 19,
2000 MARIBOR, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63215
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05476 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/25415/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5846986
Firma: MG KOMERCE podjetje za tr-

govske in storitvene dejavnosti d.o.o.
Ljubljana

Skrajšana firma: MG KOMERCE d.o.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Posavskega 38, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOLTNAR MARJAN, Sch-

weizerstrasse 42, 6844 ALTACH, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
GOLTNAR MARIJA, Schweizerstrasse 42,
6844 ALTACH, vložek: 750.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GOLTNAR MARIJA, Schweizerstras-
se 42, 6844 ALTACH, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev; družbenik GOLTNAR
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MARJAN, Schweizerstrasse 42, 6844 AL-
TACH, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63216
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05477 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/29006/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1124226
Firma: NESOS Veletrgovina Veletrgo-

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

govornostjo
Sedež: Prušnikova 27, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BENDA PRIMOŽ, Prušni-

kova ulica 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BENDA PRIMOŽ, Prušnikova ulica
27, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63217
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05478 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/19294/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5637686
Firma: LANTERNA d.o.o., podjetje za

notranjo in zunanjo trgovino, Ljubljana,
Ajdovščina 3

Skrajšana firma: LANTERNA d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ajdovščina 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.995.000,00 SIT
Ustanovitelji: HRVATSKA NAKLADA ZVU-

KA I SLIKE D.D., Medjugorska 61, ZAGREB
HRVAŠKA, vložek: 1.995.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GLIBOTA MAJA, Langusova ulica 18,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63218
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05479 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/11100/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o

finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5461839
Firma: PET PLUS d.o.o., podjetje za

proizvodnjo, trgovino živilskih proizvo-
dov, marketing, zastopanje tujih partner-
jev in konsignacijo Ljubljana, Rojčeva
20

Skrajšana firma: PET PLUS d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rojčeva 20, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 3.137.000,00 SIT
Ustanovitelji: LIKAR MATJAŽ, Rojčeva

20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.137.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LIKAR MATJAŽ, Rojčeva 20, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63219
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05480 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/27588/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5935768
Firma: MT MAXIMO mednarodna tr-

govina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MT MAXIMO, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Parmova 53, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOZINŠEK DUŠAN, Smr-

jene 74, 1291 ŠKOFLJICA, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LOZINŠEK DUŠAN, Smrjene 74,
1291 ŠKOFLJICA, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63220
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05481 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/27109/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5920108
Firma: M.I.L. LOPARIČ & MATEJ proiz-

vodnja, trgovina in storitev, d.n.o.
Skrajšana firma: M.I.L. Loparič & Ma-

tej, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Trdinova 5, 1236 TRZIN

Ustanovitelji: LOPARIČ IVICA, Reboljeva
24, 1234 TRZIN, odg. s svojim premož,
izstop: 0. 0. 0; LOPARIČ MATEJ, Rebolje-
va 24, 1234 TRZIN, odg. s svojim premož,
izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LOPARIČ IVICA, Reboljeva 24, 1234
TRZIN, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev; zastopnik LOPARIČ MATEJ, Re-
boljeva 24, 1234 TRZIN, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev, kot namestnik direk-
torja.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63221
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05482 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/04070/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5320143
Firma: KOSOBRIN trgovina s semeni

na debelo in drobno, d.o.o. Ljubljana,
Vodnikova 89

Skrajšana firma: KOSOBRIN d.o.o.
Ljubljana, Vodnikova 89

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pretnarjeva 1, 1210 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 4.493.000,00 SIT
Ustanovitelji: VALUŠNIK MATJAŽ, Pret-

narjeva 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.493.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VALUŠNIK MATJAŽ, Pretnarjeva 1,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63222
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05492 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/22490/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5761425
Firma: HORIZONT IH proizvodnja, tr-

govina, turizem d.o.o., Kresnice št. 117,
Litija

Skrajšana firma: HORIZONT IH d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kresnice št. 117, 1270 LITI-

JA
Osnovni kapital: 1.529.200,00 SIT
Ustanovitelji: POTOČNIK FRANČIŠKA,

Kresnice 117, 1281 KRESNICE, vložek:
1.529.200 SIT, ne odgovarja, izstop: 3. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor POTOČNIK FRANČIŠKA, Kresnice
117, 1281 KRESNICE, razrešitev: 3. 7.
2001, zastopa brez omejitev.
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Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63223
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05493 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/06364/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5360978
Firma: K.I.T. IMPEX trgovina na debe-

lo d.o.o., Medvode
Skrajšana firma: K.I.T. IMPEX d.o.o.,

Medvode
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: C. na Svetje 62, 1215 MED-

VODE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRASNIK IZTOK, C. na

Svetje 62, 1215 MEDVODE, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 3. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KRASNIK IZTOK, C. na Svetje 62,
1215 MEDVODE, razrešitev: 3. 7. 2001,
zastopa brez omejitev; prokurist KRASNIK
IRENA, Cesta na Svetje 62, 1215 MEDVO-
DE, razrešitev: 3. 7. 2001.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63224
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05494 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/20632/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5704014
Firma: CARRY podjetje za trgovino,

posredovanje in zastopanje v domačem
in mednarodnem prometu, d.o.o., Dupli-
ca, Kamnik, Dobajeva 7

Skrajšana firma: CARRY, d.o.o., Dupli-
ca

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Duplica, Dobajeva 7, 1240
KAMNIK

Osnovni kapital: 1.830.000,00 SIT
Ustanovitelji: JUHANT TOMISLAV, Du-

blica, Dobajeva 7, 1240 KAMNIK, vložek:
1.830.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 3. 7.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JUHANT TOMISLAV, Dublica, Doba-
jeva 7, 1240 KAMNIK, razrešitev: 3. 7.
2001, zastopa neomejeno.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63225
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05495 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/12534/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o

finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5500788
Firma: GEMO podjetje za svetovanje

in trženje d.o.o.
Skrajšana firma: GEMO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Goričane 57, 1215 MEDVO-

DE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAPANJA DOMINIK, Gori-

čane 57, 1215 MEDVODE, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 14. 8.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LAPANJA DOMINIK, Goričane 57,
1215 MEDVODE, razrešitev: 14. 8. 2001,
zastopa neomejeno.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63226
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05496 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/05134/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5334322
Firma: PROJEKT gradbeno in trgov-

sko podjetje, d.o.o. Motnik
Skrajšana firma: PROJEKT, d.o.o. Mot-

nik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Špitalič 28/a, 1221 MOTNIK
Osnovni kapital: 1.522.100,00 SIT
Ustanovitelji: KRIŽNIK MARJAN, Špitalič

28/a, 1221 MOTNIK, vložek: 1.522.100
SIT, ne odgovarja, izstop: 13. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KRIŽNIK MARJAN, Špitalič 28/a,
1221 MOTNIK, razrešitev: 13. 7. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63227
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05497 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/05617/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5368502
Firma: PATINA d.o.o. marketing, inže-

niring, trgovina, proizvodnja
Skrajšana firma: PATINA d.o.o., Ljub-

ljana, Tržaška c. 128
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška c. 128, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.640.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽMUC JERICA, Rožna do-

lina c. VI/14, 1000 LJUBLJANA, vložek:

820.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 4. 9.
2001; ŽMUC JANEZ, Rožna dolina c.
VI/14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 820.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 4. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŽMUC JANEZ, Rožna dolina c.
VI/14, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 4. 9.
2001, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63228
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05498 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/12146/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5493005
Firma: CIRAJ & GLAVARJEVA DRUŽ-

BA podjetje za kulturne in poslovne sto-
ritve, d.n.o. Komenda

Skrajšana firma: CIRAJ & GLAVARJE-
VA DRUŽBA d.n.o. Komenda

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Gmajnica 93, 1218 KOMEN-
DA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: CIRAJ JOŽEF, Gmajnica

93, 1218 KOMENDA, vložek: 4.000 SIT,
odg. s svojim premož, izstop: 16. 8. 2001;
CIRAJ MARTA, Gmajnica 93, 1218 KO-
MENDA, vložek: 4.000 SIT, odg. s svojim
premož, izstop: 16. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor CIRAJ JOŽEF, Gmajnica 93, 1218
KOMENDA, razrešitev: 16. 8. 2001, zasto-
pa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63229
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05499 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/12784/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5499640
Firma: CONTES izdelovanje in popra-

vilo lesenih izdelkov, d.o.o. Žebljarska
5, Kamnik

Skrajšana firma: CONTES d.o.o. Kam-
nik, Žebljarska 5

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Žebljarska 5, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.683.330,00 SIT
Ustanovitelji: SCHNABL ALOJZ, Šmar-

ca, Bistriška 10, 1240 KAMNIK, vložek:
1.683.330 SIT, ne odgovarja, izstop: 17. 9.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SCHNABL ALOJZ, Šmarca, Bistriška
10, 1240 KAMNIK, razrešitev: 17. 9. 2001,
zastopa brez omejitev.
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Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63230
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05500 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/12270/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5855322
Firma: LEKOM družba za trgovino in

storitve, d.o.o. Medvode, Zgornje Pirni-
če 94 b

Skrajšana firma: LEKOM d.o.o. Medvo-
de

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornje Pirniče 94 b, 1215
MEDVODE

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: OKORN TOMAŽ, Zgornje

Pirniče 109, 1215 MEDVODE, vložek:
754.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 12. 9.
2001; OKORN TATJANA, Zgornje Pirniče
94 B, 1215 MEDVODE, vložek: 754.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 12. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor OKORN TATJANA, Zgornje Pirniče
94 B, 1215 MEDVODE, razrešitev: 12. 9.
2001, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63231
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05501 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/07086/00 na podla-
gi prvega odstavka 35. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5385288
Firma: HORD Podjetje za trgovanje z

živilskimi in neživilskimi proizvodi na de-
belo in drobno, d.o.o. Ljubljana, Dunaj-
ska 106

Skrajšana firma: HORD, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska 106, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.616.000,00 SIT
Ustanovitelji: HORVAT NADA, VELJKA

VLAHOVIČA 2C, 1230 DOMŽALE, vložek:
808.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 4. 3.
2002; RUSJAKOV MIODRAG, VELJKA VLA-
HOVIČA 2C, 1230 DOMŽALE, vložek:
808.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 4. 3.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HORVAT NADA, VELJKA VLAHOVI-
ČA 2C, 1230 DOMŽALE, razrešitev: 4. 3.
2002, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63232
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05502 z dne 31. 5.

2002 pod št. vložka 1/27250/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5678633
Firma: ARKE mednarodni prevozi in

špedicija, d.o.o.
Skrajšana firma: ARKE 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, izstop: 18. 3.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RAMIĆ JASMINA, Tržaška c. 16,
1370 LOGATEC, razrešitev: 18. 3. 2002,
zastopa brez omejitev; prokurist JAKUPO-
VIĆ NIHAD, Ilindenska 8, PRIJEDOR, BIH,
razrešitev: 18. 3. 2002.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63233
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05503 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/30019/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1243241
Firma: AVANT TRADE trgovina in sto-

ritve d.o.o.
Skrajšana firma: AVANT TRADE 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,

ZAGREB, vložek: 750.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 18. 3. 2002; HOJAK ZORAN,
Ulica Dušana Kraigherja 3 a, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 18. 3. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HOJAK ZORAN, Ulica Dušana Kraig-
herja 3 a, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
18. 3. 2002, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63234
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/05504 z dne 31. 5.
2002 pod št. vložka 1/28662/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5949211
Firma: ALIANSA JERMAN-MUČIČ avto

šola, d.n.o., Domžale, Ljubljanska 72
Skrajšana firma: ALIANSA JER-

MAN-MUČIČ, d.n.o., Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 72, 1230 DOM-
ŽALE

Ustanovitelji: MUČIČ BOJAN, Slovenska
67, 1234 MENGEŠ, odg. s svojim premož,
izstop: 18. 3. 2002; JERMAN MARJAN,
Čopova ulica 5, 1234 MENGEŠ, odg. s
svojim premož, izstop: 18. 3. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JERMAN MARJAN, Čopova ulica 5,
1234 MENGEŠ, razrešitev: 18. 3. 2002;
direktor MUČIČ BOJAN, Slovenska 67,
1234 MENGEŠ, razrešitev: 18. 3. 2002.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

MARIBOR

Sr-63004
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/01465 z dne
21. 5. 2002 pod št. vložka 1/05009/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Zako-
na o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list
RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5578167
Firma: WLM trgovsko, storitveno in

posredniško podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: WLM d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pušnikova 5, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.575.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAGDIČ KARL, Pušnikova

5, 2000 MARIBOR, vložek: 1.575.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 13. 5. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MAGDIČ KARL, Pušnikova 5, 2000
MARIBOR, razrešitev: 13. 5. 2002, zasto-
pa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63005
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/01466 z dne
21. 5. 2002 pod št. vložka 1/05266/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Zako-
na o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list
RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5597862
Firma: KARIKON podjetje za opravlja-

nje trgovinske dejavnosti na debelo in
drobno, proizvodnja in storitve d.o.o.

Skrajšana firma: KARIKON d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vošnjakova ulica 29, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 1.501.000,00 SIT
Ustanovitelji: KARAPANDŽA JOVO, Voš-

njakova ulica 29, 2000 MARIBOR, vložek:
1.501.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 13. 5.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KARAPANDŽA JOVO, Vošnjakova uli-
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ca 29, 2000 MARIBOR, razrešitev: 13. 5.
2002, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63006
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/01467 z dne
21. 5. 2002 pod št. vložka 1/05398/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Zako-
na o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list
RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5597358
Firma: MAR & JAN trgovsko, proizvo-

dno in storitveno podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: MAR & JAN d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Starše 55, 2205 STARŠE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LEŠNIK JANKO, Starše 55,

2205 STARŠE, vložek: 1.500.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 9. 5. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LEŠNIK JANKO, Starše 55, 2205
STARŠE, razrešitev: 9. 5. 2002, zastopa
brez omejitev; prokurist LEŠNIK NADA,
Starše 55, 2205 STARŠE, razrešitev: 9. 5.
2002.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63007
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/01468 z dne
21. 5. 2002 pod št. vložka 1/06049/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Zako-
na o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list
RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5639654
Firma: ELEM, Trgovina, storitve, pro-

met, d.o.o.
Skrajšana firma: ELEM d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Žolgarjeva 10, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MILOŠIČ DEJAN, Žolgar-

jeva 10, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 5.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MILOŠIČ DEJAN, Žolgerjeva 10,
2000 MARIBOR, razrešitev: 9. 5. 2002, za-
stopa brez omejitev; prokurist MILOŠIČ
BRUNO, razrešitev: 9. 5. 2002.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63008
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/01469 z dne
21. 5. 2002 pod št. vložka 1/06081/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Zako-
na o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list
RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega regi-

stra tega sodišča subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5645581
Firma: VEL-CO. MARKETING podjetje

za trgovino in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: VEL-CO. MARKETING

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

govornostjo
Sedež: Staneta Severja 11, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: VELIČKOVIČ ZORAN, Sta-

neta Severja 11, 2000 MARIBOR, vložek:
904.800 SIT, ne odgovarja, izstop: 13. 5.
2002; GREINER BRITTA ELFRIEDE, Kla-
genfurterstrasse 18, ST. VEIT/GLAN, AV-
STRIJA, vložek: 603.200 SIT, ne odgovarja,
izstop: 13. 5. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VELIČKOVIČ ZORAN, Staneta Se-
verja 11, 2000 MARIBOR, razrešitev:
13. 5. 2002, zastopa brez omejitev; proku-
rist GREINER BRITTA ELFRIEDE, Klagen-
furterstrasse 18, ST. VEIT/GLAN, AVSTRI-
JA, razrešitev: 13. 5. 2002.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63009
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/01470 z dne
21. 5. 2002 pod št. vložka 1/01197/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Zako-
na o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list
RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5306698
Firma: VALEK, Podjetje za inženiring,

proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: VALEK d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bezjakova ul. 81, 2341 PE-

KRE-LIMBUŠ
Osnovni kapital: 1.603.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRANDNER ALJAŽ, Kam-

niška ulica 30, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 13. 5.
2002; VALEK DANILO, Bezjakova ulica 81,
2341 PEKRE-LIMBUŠ, vložek: 1.038.300
SIT, ne odgovarja, izstop: 13. 5. 2002;
KOCJANČIČ IZTOK, Mencingerjeva ulica
26, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 13. 5. 2002; VALEK DA-
NIJEL, Bezjakova ulica 81, 2341 PE-
KRE-LIMBUŠ, vložek: 552.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 13. 5. 2002; VALEK ZVEZ-
DANA, Bezjakova ulica 81, 2341 PE-
KRE-LIMBUŠ, vložek: 10.700 SIT, ne
odgovarja, izstop: 13. 5. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VALEK DANILO, Bezjakova ulica 81,
2341 PEKRE-LIMBUŠ, razrešitev: 13. 5.
2002, zastopa brez omejitev; prokurist VA-
LEK DANIJEL, Bezjakova ulica 81, 2341
PEKRE-LIMBUŠ, razrešitev: 13. 5. 2002;
prokurist VALEK ZVEZDANA, Bezjakova uli-
ca 81, 2341 PEKRE-LIMBUŠ, razrešitev:
13. 5. 2002.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63010
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/01471 z dne
21. 5. 2002 pod št. vložka 1/02507/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Zako-
na o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list
RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5355320
Firma: AVTO-HOBBY družba za pro-

dajo avto delov in športne opreme d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO-HOBBY d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kraigherjeva 16, 2230 LE-

NART V SLOVENSKIH GORICAH
Osnovni kapital: 1.545.500,00 SIT
Ustanovitelji: BOŽIČ ČRTOMIR, Gospo-

svetska 37, 2000 MARIBOR, vložek:
1.526.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 13. 5.
2002; BOŽIČ MARIJA, Gosposvetska 37,
2000 MARIBOR, vložek: 19.500 SIT, ne
odgovarja, izstop: 13. 5. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BOŽIČ ČRTOMIR, Gosposvetska 37,
2000 MARIBOR, razrešitev: 13. 5. 2002,
zastopa brez omejitev; direktor BOŽIČ MA-
RIJA, Gosposvetska 37, 2000 MARIBOR,
razrešitev: 13. 5. 2002, zastopa brez ome-
jitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63011
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/01472 z dne
21. 5. 2002 pod št. vložka 1/06156/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Zako-
na o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list
RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5678234
Firma: RASEL trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: RASEL d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovenska 20, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAVNJAK VLADIMIR, Slo-

venska ulica 5, 2000 MARIBOR, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 5.
2002; PAVOKOVIĆ ŠKERK SONJA, Duša-
nova ulica 7, 2000 MARIBOR, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 5.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PAVOKOVIĆ BOJAN, Dušanova uli-
ca 7, 2000 MARIBOR, razrešitev: 9. 5.
2002, zastopa brez omejitev; direktor RAV-
NJAK VLADIMIR, Slovenska ulica 5, 2000
MARIBOR, razrešitev: 9. 5. 2002, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63012
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/01473 z dne
21. 5. 2002 pod št. vložka 1/02554/00
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na podlagi prvega odstavka 35. člena Zako-
na o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list
RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5401569
Firma: FANTAZIJA, trgovina, storitve

in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: FANTAZIJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ul. Pohorskega bataljona 45,

2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.079,00 SIT
Ustanovitelji: MILOŠIČ MARIJA, Klineto-

va ulica 6, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.079 SIT, ne odgovarja, izstop: 13. 5.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MILOŠIČ MARIJA, Klinetova ulica 6,
2000 MARIBOR, razrešitev: 13. 5. 2002,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63013
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/01474 z dne
21. 5. 2002 pod št. vložka 1/04100/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Zako-
na o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list
RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5822211
Firma: MIKENI podjetje za trgovino,

proizvodnjo, posredovanje in promet z
nepremičninami d.o.o.

Skrajšana firma: MIKENI d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanska 3-5, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.520.600,00 SIT
Ustanovitelji: PERKO JOŽE, Pameče

59, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
1.520.600 SIT, ne odgovarja, izstop: 13. 5.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PERKO JOŽE, Pameče 59, 2380
SLOVENJ GRADEC, razrešitev: 13. 5.
2002, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63014
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/01475 z dne
21. 5. 2002 pod št. vložka 1/02678/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Zako-
na o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list
RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5402913
Firma: MALEA proizvodnja, trgovina

in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: MALEA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dogoška c. 19, 2000 MARI-

BOR

Osnovni kapital: 1.500.318,20 SIT
Ustanovitelji: JANŽA JANEZ, Dogoška

c. 19, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.318,20 SIT, ne odgovarja, izstop:
9. 5. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JANŽA JANEZ, Dogoška c. 19, 2000
MARIBOR, razrešitev: 9. 5. 2002, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63015
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/01482 z dne
22. 5. 2002 pod št. vložka 1/06196/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Zako-
na o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list
RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5691206
Firma: EXTOPIS Podjetje za trgovino

in gradbeništvo d.o.o.
Skrajšana firma: EXTOPIS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Veluščkova 3, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.524.000,00 SIT
Ustanovitelji: TOPOLOVEC SREČKO,

Veluščkova 3, 2000 MARIBOR, vložek:
1.524.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 13. 5.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TOPOLOVEC SREČKO, Veluščkova
3, 2000 MARIBOR, razrešitev: 13. 5.
2002, zastopa brez omejitev; prokurist TO-
POLOVEC TJAŠA, Veluščkova 3, 2000 MA-
RIBOR, razrešitev: 13. 5. 2002.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63016
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/01483 z dne
22. 5. 2002 pod št. vložka 1/06732/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Zako-
na o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list
RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5710391
Firma: IMONTEX, trgovina, uvoz, izvoz

in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: IMONTEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ul. Jelenčevih 52, 2341 PE-

KRE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ULBL IVAN, Ul. Jelenčevih

52, 2341 PEKRE, vložek: 1.050.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 9. 5. 2002; ULBL AN-
DREJ, Ul. Jelenčevih 52, 2341 PEKRE,
vložek: 1.050.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 9. 5. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ULBL IVAN, Ul. Jelenčevih 52, 2341
PEKRE, razrešitev: 9. 5. 2002, zastopa
brez omejitev; direktor ULBL ANDREJ, Ul.
Jelenčevih 52, 2341 PEKRE, razrešitev:
9. 5. 2002, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63017
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/01484 z dne
22. 5. 2002 pod št. vložka 1/07581/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5712734
Firma: MARKOLES podjetje za proiz-

vodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
Skrajšana firma: MARKOLES d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Šolska ulica 2, 2314 ZGOR-

NJA POLSKAVA
Osnovni kapital: 1.757.220,00 SIT
Ustanovitelji: MARKOVIČ ZDRAVKO,

Šolska ulica 2, 2314 ZGORNJA POLSKA-
VA, vložek: 878.610 SIT, ne odgovarja,
izstop: 13. 5. 2002; MARKOVIČ ANDRE-
JA, Šolska ulica 2, 2314 ZGORNJA POL-
SKAVA, vložek: 878.610 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 13. 5. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MARKOVIČ ZDRAVKO, Šolska ulica
2, 2314 ZGORNJA POLSKAVA, razreši-
tev: 13. 5. 2002, zastopa brez omejitev;
družbenik MARKOVIČ ANDREJA, Šolska
ulica 2, 2314 ZGORNJA POLSKAVA, raz-
rešitev: 13. 5. 2002, zastopa brez omeji-
tev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63018
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/01485 z dne
22. 5. 2002 pod št. vložka 1/07958/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5746159
Firma: PRISAM trgovsko in storitve-

no podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: PRISAM d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tržaška c. 32, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.505.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠRIMPF PRIMOŽ, Kreko-

va 27, 2000 MARIBOR, vložek: 752.500
SIT, ne odgovarja, izstop: 13. 5. 2002;
STRAH SAMO, Plečnikova 1, 2000 MARI-
BOR, vložek: 752.500 SIT, ne odgovarja,
izstop: 13. 5. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠRIMPF PRIMOŽ, Krekova 27,
2000 MARIBOR, razrešitev: 13. 5. 2002,
zastopa brez omejitev; družbenik STRAH
SAMO, Plečnikova 1, 2000 MARIBOR,
razrešitev: 13. 5. 2002, zastopa brez ome-
jitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.
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Sr-63019
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/01486 z dne
22. 5. 2002 pod št. vložka 1/08541/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5773695
Firma: TANA, Trgovsko podjetje ex-

port-import d.o.o.
Skrajšana firma: TANA d.o. o
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Partizanska c. 35, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 1.518.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽVORC TATJANA, Parti-

zanska c. 35, 2000 MARIBOR, vložek:
1.518.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 5.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŽVORC TATJANA, Partizanska
c. 35, 2000 MARIBOR, razrešitev: 9. 5.
2002, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63020
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/01487 z dne
22. 5. 2002 pod št. vložka 1/08541/01
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TANA trgovsko podjetje, ex-
port-import d.o.o., Maribor Partizanska
cesta 35 Podružnica: Trgovina na de-
belo in drobno LJUBLJANA

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Celovška 492, 1210 LJUB-

LJANA-ŠENTVID
Ustanovitelji: TANA trgovsko podjetje,

export-import d.o.o., Partizanska cesta 35,
2000 MARIBOR, ostalo, izstop: 9. 5.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŽVORC TATJANA, Partizanska ce-
sta 35, 2000 MARIBOR, razrešitev: 9. 5.
2002, zastopa brez omejitev.

Razno: Podružnica je izbrisana na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij
družbe TANA, Trgovsko podjetje export-im-
port d.o.o., Maribor, Partizanska c. 35, Rg
18541-00.

Sr-63021
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/01488 z dne
22. 5. 2002 pod št. vložka 1/09523/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5901022
Firma: LAKY Podjetje za izvajanje za-

bavnih parkov in gostinstvo d.o.o.
Skrajšana firma: LAKY d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pesnica 36 c, 2211 PESNI-
CA PRI MARIBORU

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SCHATZ ZLATKO, Pesni-

ca 36/c, 2211 PESNICA PRI MARIBORU,
vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 9. 5. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SCHATZ ZLATKO, Pesnica 36/c,
2211 PESNICA PRI MARIBORU, razreši-
tev: 9. 5. 2002, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63022
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/01489 z dne
22. 5. 2002 pod št. vložka 1/09713/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5919665
Firma: POLONCA-BEDEKOVIČ druž-

ba za gostinstvo, turizem in trgovino
d.n.o.

Skrajšana firma: POLONCA-BEDEKO-
VIČ d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Benedikt 19, 2234 BENE-
DIKT

Osnovni kapital: 1.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRMEK POLONCA –

kmetijski tehnik, Benedikt 19, 2234 BE-
NEDIKT, vložek: 500 SIT, odg. s svojim
premož, izstop: 9. 5. 2002; BEDEKOVIČ
FREDI – RTV mehanik, Belačeva ulica 8,
2000 MARIBOR, vložek: 500 SIT, odg. s
svojim premož, izstop: 9. 5. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik KRMEK POLONCA, Benedikt
19, 2234 BENEDIKT, razrešitev: 9. 5.
2002, zastopa posamično, brez omejitev;
družbenik BEDEKOVIČ FREDI, Belačeva
ulica 8, 2000 MARIBOR, razrešitev: 9. 5.
2002, zastopa posamično, brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-63023
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/01490 z dne
22. 5. 2002 pod št. vložka 1/10116/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1122673
Firma: HASE ENGINEERING družba

za trgovino in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: HASE ENGINEERING

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

odgovornostjo
Sedež: Ruska 6, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: CIMEX TRADING LIMI-

TED, 15 East North Street, DOVER, DE-

LAWARE, U.S.A., vložek: 1.500.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 22. 4. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GRASSO ANDREA, Ivrea, TORINO
ITALIJA, razrešitev: 22. 4. 2002, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63024
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/01491 z dne
22. 5. 2002 pod št. vložka 1/10277/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1227408
Firma: DERWENT, družba za trgovi-

no in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: DERWENT d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pri vrtnariji 57, Zrkovci, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DERWENT LEISURE

L.L.C., 25 Greystone Manor Lewes, DE-
LEWARE 19958 ZDA, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 13. 5. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠKORNIK PETER, Trčova 218,
2000 MARIBOR, razrešitev: 13. 5. 2002,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63025
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/01492 z dne
22. 5. 2002 pod št. vložka 1/10295/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1195174
Firma: JACADI HELENA REPITSCH,

Podjetje za trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: JACADI HELENA RE-

PITSCH, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ul. Vita Kraigherja 5, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: REPITSCH HELENA,

Tomšičeva ulica 6, 2000 MARIBOR,
vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
13. 5. 2002; BRANDL MOJCA, Karl Maria
Weber 6, GRAZ 8010 AVSTRIJA, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 13. 5.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BRANDL MOJCA, Karl Maria Weber
6, GRAZ 8010 AVSTRIJA, razrešitev:
13. 5. 2002, zastopa brez omejitev; pro-
kurist REPITSCH HELENA, Tomšičeva uli-
ca 6, 2000 MARIBOR, razrešitev: 13. 5.
2002.
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Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-63027
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/01527 z dne
27. 5. 2002 pod št. vložka 1/09880/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5943701
Firma: NOVA HIDROMONTAŽA pod-

jetje za montažo, strojegradnjo in trgo-
vino d.o.o.

Skrajšana firma: NOVA HIDROMONTA-
ŽA d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Čufarjeva ul. 5, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MLADENIČ MARJAN, Pod

vinogradi 6, 2354 BRESTERNICA, vložek:
500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 5.
2002; KOKOL ANTON, Razlagova ul. 17,
2000 MARIBOR, vložek: 500.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 9. 5. 2002; PENŠEK
IGOR, Mariborska c. 22, 2312 SLIVNICA
PRI MARIBORU, vložek: 500.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 9. 5. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MLADENIČ MARJAN, Pod vinogradi
6, 2354 BRESTERNICA, razrešitev: 9. 5.
2002, zastopa brez omejitev; direktor KO-
KOL ANTON, Razlagova ul. 17, 2000 MA-
RIBOR, razrešitev: 9. 5. 2002, zastopa
brez omejitev; direktor PENŠEK IGOR, Ma-
riborska c. 22, 2312 SLIVNICA PRI MARI-
BORU, razrešitev: 9. 5. 2002, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

NOVA GORICA

Sr-62814
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00444 z dne
6. 5. 2002 pod št. vložka 1/00382/00 na
podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list
RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Firma: EURO-DA konfekcija in trgovi-
na d.o.o. Nova Gorica

Skrajšana firma: EURO-DA d.o.o. No-
va Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: IX. Korpus 80, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: FASOLATO LAURA, VIA

LO ORIANI 9, TREVISO, ITALIA, vložek:
800 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; MA-
RINIČ DARINKA, ZALI BREG 70 C, 5212
DOBROVO, vložek: 600 SIT, ne odgovarja,

izstop: 0. 0. 0; OBRTNA ZADRUGA ZMO
SOLKAN, IX. KORPUS 80, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 600 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠTRUKELJ ANDREJ, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62815
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00445 z dne
6. 5. 2002 pod št. vložka 1/02837/00 na
podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list
RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5709849
Firma: 20. DECEMBER Gradbeništvo,

gostinstvo in trgovina d.o.o. Nova Gori-
ca

Skrajšana firma: 20. DECEMBER
d.o.o. Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marija Kogoja 22, 5000 NO-
VA GORICA

Osnovni kapital: 1.525.000,00 SIT
Ustanovitelji: AJDINOSKI ADEM, Marija

Kogoja 22, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.525.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠABIĆ SEFIJA, Marija Kogoja 22,
5000 NOVA GORICA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62816
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00446 z dne
6. 5. 2002 pod št. vložka 1/00250/00 na
podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list
RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Firma: POZD IPPI Inženiring, projek-
tiranje, proizvodnja, izvedba, nadzor in
računalništvo Nova Gorica, p.o.

Skrajšana firma: POZD IPPI Nova Go-
rica, p.o.

Pravnoorg. oblika: pozd
Sedež: 15. september 7, 5000 NO-

VA GORICA
Ustanovitelji: KUK BRANKO, POD-

MARK 16, 5290 ŠEMPETER, ostalo, iz-
stop: 0. 0. 0; ZGONIK RADO, LOKVICA
16, 5296 KOSTANJEVICA, ostalo, izstop:
0. 0. 0; ŠTRKALJ ZDRAVKO, KOVAČIČE-
VA 16, 6000 KOPER, ostalo, izstop:
0. 0. 0; KOSMAČIN ANTON, I. SULIČA 18
A, 5290 ŠEMPETER, ostalo, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KUK BRANKO, PODMARK 16,
5290 ŠEMPETER, razrešitev: 0. 0. 0, di-
rektor-poslovodja pozd zastopa in pred-
stavlja pozd v pravnem prometu brez ome-
jitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62817
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00476 z dne
14. 5. 2002 pod št. vložka 1/02190/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5599431
Firma: TRNOVKA-PINTARIČ & CO.

Podjetje za turizem, gostinstvo in trgo-
vino d.n.o. Kobarid

Skrajšana firma: TRNOVKA-PINTARIČ
& CO. d.n.o. Kobarid

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Sužid 34, 5222 KOBARID
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PINTARIČ ZLATKO, G.J.

DRAŠKOVIĆA 76, SLATI SLATINA, vložek:
8.000 SIT, odg. s svojim premož, izstop:
0. 0. 0; GOLOB ERIK, VOLARJE 1 A,
5220 TOLMIN, odg. s svojim premož, iz-
stop: 0. 0. 0; KENDA PRIMOŽ, PREKO-
MORSKIH BRIGAD 3, 5220 TOLMIN, odg.
s svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik PINTARIČ ZLATKO, G.J. DRA-
ŠKOVIĆA 76, SLATINA, razrešitev: 0. 0. 0,
izvzet od zastopanja; družbenik GOLOB
ERIK, VOLARJE 1 A, 5220 TOLMIN, raz-
rešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev; dru-
žbenik KENDA PRIMOŽ, PREKOMOR-
SKIH BRIGAD 3, 5220 TOLMIN, razreši-
tev: 0. 0. 0, izvzet od zastopanja.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-62819
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00487 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/00804/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5347483
Firma: MITRA Modni design in trgovi-

na d.o.o. Tolmin
Skrajšana firma: MITRA d.o.o. Tolmin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Brunov drevored 32, 5220

TOLMIN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VALENTINČIČ DOROTE-

JA, BRUNOV DREVORED 32, 5220 TOL-
MIN, vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VALENTINČIČ DOROTEJA, BRU-
NOV DREVORED 32, 5220 TOLMIN, raz-
rešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.
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Sr-62820
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00488 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/02721/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5693713
Firma: TOM – TOM d.o.o. trgovina,

Kanal
Skrajšana firma: TOM – TOM d.o.o.

Kanal
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vojkova 31, 5213 KANAL
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TOMAŽIČ TOMAŽ, VOJ-

KOVA 31, 5213 KANAL, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TOMAŽIČ TOMAŽ, VOJKOVA 31,
5213 KANAL, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62821
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00489 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/02841/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5710405
Firma: BUCO Gradbeno obrtniška de-

la d.o.o. Bovec
Skrajšana firma: BUCO d.o.o. Bovec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Trg Golobarskih žrtev 20,

5230 BOVEC
Osnovni kapital: 3.280.000,00 SIT
Ustanovitelji: ASANOSKI MEMEDALIJA,

LISIČANI, KIČEV KIČEVO, MAKEDONIJA,
vložek: 3.280.000 SIT, ostalo, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ASANOSKI MEMEDALIJA, LISIČA-
NI, KIČEVO, MAKEDONIJA, razrešitev:
0. 0. 0, direktor, zastopa podjetje brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62822
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00490 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/01477/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5456487
Firma: BUDIHNA Projektiranje in iz-

delava hidravličnih sistemov d.o.o.
Dornberk

Skrajšana firma: BUDIHNA d.o.o. Dor-
nberk

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Budihni 8, 5294 DORNBERK
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BUDIHNA MARJAN, BU-

DIHNI 8, 5294 DORNBERK, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BUDIHNA MARJAN, BUDIHNI 8,
5294 DORNBERK, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-62823
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00491 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/02283/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5611172
Firma: MG GROUP Mednarodna trgo-

vina d.o.o.
Skrajšana firma: MG GROUP d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gorenje Polje 44, 5210 AN-

HOVO
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAVRIČ DARIO, GORE-

NJE POLJE 44, 5210 ANHOVO, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MAVRIČ DARIO, GORENJE POLJE
44, 5210 ANHOVO, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-62824
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00492 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/01012/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5381428
Firma: ESKOMAK Podjetje za proiz-

vodnjo in trgovino d.o.o. Nova Gorica
Skrajšana firma: ESKOMAK d.o.o. No-

va Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gradnikove brigade 6, 5000

NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.509.000,00 SIT
Ustanovitelji: BYTYQI ESAT, CANKAR-

JEVA 24, 5000 NOVA GORICA, vložek:
754.500 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; ELEZI ELEZ, ULICA H. KREŠIV-
LJAK 17, SARAJEVO, vložek: 754.500
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik BYTYQI ESAT, CANKARJEVA 24,
5000 NOVA GORICA, razrešitev: 0. 0. 0,
namestnik direktorja zastopa brez omeji-
tev; direktor ELEZI ELEZ, ULICA H. KRE-
ŠIVLJAK 17, SARAJEVO, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62825
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00493 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/02727/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5691281
Firma: ATOL Transport-poslovno sve-

tovanje-storitve d.o.o. Tolmin
Skrajšana firma: ATOL d.o.o. Tolmin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Poljubinj 89 f, 5220 TOLMIN
Osnovni kapital: 1.550.000,00 SIT
Ustanovitelji: VIDMAR RENATO, TRG

MARŠALA TITA 20, 5220 TOLMIN, vložek:
1.317.500 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; REJC MAGDA, LADRA 20, 5222
KOBARID, vložek: 232.500 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VIDMAR RENATO, Trg M. Tita 20,
5220 TOLMIN, razrešitev: 0. 0. 0, direk-
tor zastopa družbo brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-62826
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00494 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/02128/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5582156
Firma: CALB Proizvodnja in trgovina

d.o.o. Miren
Skrajšana firma: CALB d.o.o. Miren
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Miren 178, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SILIČ VINCENC, ORE-

HOVLJE 3, 5291 MIREN, vložek: 525.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; ARČON
SILVAN, LUKEŽIČI 12, 5292 RENČE,
vložek: 525.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; SUŠANJ BENJAMIN, OPATJE SE-
LO 7 E, 5291 MIREN, vložek: 450.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SILIČ VINCENC, OREHOVLJE 3,
5291 MIREN, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.
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Sr-62827
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00495 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/00595/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5355648
Firma: KONDAR Projektiranje, obliko-

vanje in sitotisk d.o.o. Nova Gorica
Skrajšana firma: KONDAR d.o.o. Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Delpinova 24 c, 5000 NOVA

GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KONIČ DARJO, DELPI-

NOVA 24 C, 5000 NOVA GORICA, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; KONIČ-JELENC MILENA, DELPI-
NOVA 24 C, 5000 NOVA GORICA, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KONIČ DARJO, DELPINOVA 24 C,
5000 NOVA GORICA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62828
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00496 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/01208/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5410754
Firma: HYPORT Inženiring-proizvod-

nja-trgovina d.o.o. Nova Gorica
Skrajšana firma: HYPORT d.o.o. Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: IX. Korpus 96, 5000 NOVA

GORICA
Osnovni kapital: 10.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: REMEC SLAVKO, PRVO-

MAJSKA 45, 5000 NOVA GORICA, vložek:
5.000.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; REMEC ROMANA, PRVOMAJSKA
45, 5000 NOVA GORICA, vložek:
5.000.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor REMEC SLAVKO, PRVOMAJSKA
45, 5000 NOVA GORICA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev; prokurist
REMEC ROMANA, PRVOMAJSKA 45,
5000 NOVA GORICA, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62829
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00497 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/01157/00

na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5407508
Firma: MALMOS Inženiring, oprema,

trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: MALMOS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Goriške fronte 40 a, 5290

ŠEMPETER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BREZAVŠČEK VLADIMIR,

GORIŠKE FRONTE 40 A, 5290 ŠEMPE-
TER PRI GORICI, vložek: 1.500.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BREZAVŠČEK VLADIMIR, GORI-
ŠKE FRONTE 40 A, 5290 ŠEMPETER PRI
GORICI, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-62830
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00498 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/02356/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5597897
Firma: CETUS Podjetje za opravlja-

nje finančnih in računovodskih storitev,
računalniško-informacijskega inženirin-
ga ter trgovskih storitev d.o.o. Nova Go-
rica

Skrajšana firma: CETUS d.o.o. Nova
Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 28, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ĐORĐEVIĆ SAMO, CAN-

KARJEVA 28, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; ĐORĐEVIĆ ALEKSANDER, CAN-
KARJEVA 28, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ĐORĐEVIĆ SAMO, CANKARJEVA
28, 5000 NOVA GORICA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-62831
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00499 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/00823/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5353777
Firma: HABIT Izgled, nega in drža te-

lesa d.o.o. Branik
Skrajšana firma: HABIT d.o.o. Branik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Branik št. 33 l, 5295 BRANIK
Osnovni kapital: 1.520.500,00 SIT
Ustanovitelji: LIČEN ROSA, BRANIK

200, 5295 BRANIK, vložek: 760.250 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; LIČEN
ZDRAVKO, BRANIK 200, 5295 BRANIK,
vložek: 760.250 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LIČEN ZDRAVKO, BRANIK 200,
5295 BRANIK, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62832
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00500 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/03537/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5919258
Firma: N & K Trgovina na drobno in

debelo d.o.o. Miren
Skrajšana firma: N & K d.o.o. Miren
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Miren 157/E, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: NANUT VALTER, MIREN

157/E, 5291 MIREN, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor NANUT VALTER, MIREN 157/E,
5291 MIREN, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62833
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00501 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/03347/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5827515
Firma: DIGIS Distribucija gospodinj-

skih in industrijskih strojev d.o.o. Nova
Gorica

Skrajšana firma: DIGIS d.o.o. Nova Go-
rica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vetrišče 8, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RIAVEZ ELIZABETA, VIA

DEI FAITI 61, GORIZIA, ITALIA, vložek:
1.200.000 SIT, ostalo, izstop: 0. 0. 0; RI-
AVEZ EMILIO, VIA CAPRIN 11, GORIZIA,
ITALIA, vložek: 150.000 SIT, ostalo, iz-
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stop: 0. 0. 0; RIAVEZ ELEONORA, VIA CI-
PRIANI 24 A, GORIZ GORIZIA, ITALIA,
vložek: 75.000 SIT, ostalo, izstop: 0. 0. 0;
PODGORNIK DAVID, IX. KORPUS 55,
5000 NOVA GORICA, vložek: 75.000 SIT,
ostalo, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MAKOVEC ROLAND, GRADNIKO-
VE BRIGADE 11, 5000 NOVA GORICA,
razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62834
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00502 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/02909/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5724112
Firma: ARS Gradbeništvo, trgovina in

svetovanje d.o.o. Renče
Skrajšana firma: ARS d.o.o. Renče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Renče 30, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 1.896.000,00 SIT
Ustanovitelji: LASIČ BORIS, ŠIBENSKA

3, SARAJ SARAJEVO, BIH, vložek:
1.896.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LASIČ BORIS, Šibenška 3, SARA-
JEVO, razrešitev: 0. 0. 0, direktor, zasto-
pa družbo brez omejitev; prokurist PAHOR
MIRAN, ŽIGONI 8, 5292 RENČE, razreši-
tev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62835
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00503 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/02298/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5597765
Firma: BIT-MR Računalniški inženi-

ring d.o.o. Volčja Draga
Skrajšana firma: BIT-MR d.o.o. Volčja

Draga
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Volčja Draga 12 a, 5293 VOL-

ČJA DRAGA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VODOPIVEC ROBERT,

VOLČJA DRAGA 12, 5293 VOLČJA DRA-
GA, vložek: 1.424.050 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0; VODOPIVEC MARKO,
VOLČJA DRAGA 12, 5293 VOLČJA DRA-
GA, vložek: 75.950 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VODOPIVEC ROBERT, VOLČJA
DRAGA 12, 5293 VOLČJA DRAGA, razre-
šitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62836
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00504 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/03073/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5763231
Firma: DADI Storitve, svetovanje, tr-

govina in gostinstvo d.o. o Nova Gorica
Skrajšana firma: DADI d.o.o. Nova Go-

rica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Soška 1, 5250 SOLKAN
Osnovni kapital: 1.523.836,00 SIT
Ustanovitelji: ČADEŽ VLADIMIR, SO-

ŠKA 1, 5250 SOLKAN, vložek: 1.523.836
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ČADEŽ VLADIMIR, SOŠKA 1, 5250
SOLKAN, razrešitev: 0. 0. 0, direktor za-
stopa družbo brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62837
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00505 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/02449/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5601932
Firma: ALIS-T Kovinsko predelovalna

dejavnost d.o.o. Tolmin
Skrajšana firma: ALIS-T d.o.o. Tolmin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kosovelova 1 a, 5220 TOL-

MIN
Osnovni kapital: 4.673.301,00 SIT
Ustanovitelji: PERINČIČ RADOVAN,

KOSOVELOVA 1 A, 5220 TOLMIN, vložek:
544.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; CHERSICLA BRUNO, VIA GARZA-
ROLLI 125, GORIZ GORIZIA, ITALIA,
vložek: 3.856.857 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0; PERI VALENTINA, VIA BENI-
AMINO GIGLI 9, MONFA MONFALCONE,
ITALIA, vložek: 272.444 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PERINČIČ RADOVAN, KOSOVELO-
VA 1 A, 5220 TOLMIN, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62838
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00506 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/00664/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.

list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5844835
Firma: VAMPIR Prevozi, izleti, rekre-

acija Kanal d.o.o.
Skrajšana firma: VAMPIR Kanal d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pionirska 11, 5213 KANAL
Osnovni kapital: 1.514.000,00 SIT
Ustanovitelji: VALENTINČIČ SILVE-

STER, LOŽICE 32, 5210 ANHOVO,
vložek: 1.514.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VALENTINČIČ SILVESTER, LOŽICE
32, 5210 ANHOVO, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-62839
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00507 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/03242/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5796512
Firma: VISE Trgovina na debelo in

drobno d.o.o. Tolmin
Skrajšana firma: VISE d.o.o. Tolmin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kozaršče 14/d, 5220 TOL-

MIN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: CARLI VIDOJKA, KOZAR-

ŠČE 14/d, 5220 TOLMIN, vložek:
1.450.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; PAULINA SERGIO, DUINO 71 /E,
DUINO, ITALIA, vložek: 50.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor CARLI VIDOJKA, KOZARŠČE 14/d,
5220 TOLMIN, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev; ostalo PAULINA SER-
GIO, DUINO 71 /E, DUINO, ITALIA, razre-
šitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev kot
namestnik direktorja.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62840
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00508 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/02680/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5681405
Firma: MAXIMA d.o.o. Import-Export,

Kneža 66, Most na Soči
Skrajšana firma: MAXIMA d.o.o. Most

na Soči
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
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Sedež: Kneža 66, 5216 MOST NA
SOČI

Osnovni kapital: 1.559.000,00 SIT
Ustanovitelji: MACUZZI SIMONE, VIA

XX SETTEMBRE 77, GORIZIA, ITALIA,
vložek: 1.559.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MACUZZI SIMONE, VIA XX SET-
TEMBRE 77, GORIZIA, ITALIA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62841
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00509 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/02275/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5597412
Firma: COMCUT Inženiring, trgovina,

storitve d.o.o. Nova Gorica
Skrajšana firma: COMCUT d.o.o. No-

va Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Bratov Hvalič 149, 5000 NO-

VA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OBLAK ALEKSANDER,

BRATOV HVALIČ 149, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor OBLAK BOŽA, BRATOV HVALIČ
149, 5000 NOVA GORICA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-62842
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00510 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/01804/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5531837
Firma: MAGIC SOUND – MLEKUŽ

Podjetje za splošno kulturo k.d. Brdo
20, Bovec

Skrajšana firma: MAGIC SOUND –
MLEKUŽ k.d. Brdo 20, Bovec

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Brdo 20, 5230 BOVEC
Osnovni kapital: 3.000,00 SIT
Ustanovitelji: MLEKUŽ MARJAN, BR-

DO 20, 5230 BOVEC, vložek: 2.000 SIT,
odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0; LI-
POVEC VLADO, BRDO 19, 5230 BO-
VEC, vložek: 1.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
ostalo MLEKUŽ MARJAN, BRDO 20, 5230
BOVEC, razrešitev: 0. 0. 0, komplemen-
tar, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62843
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00511 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/02019/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5546010
Firma: A.M.S. Proizvodnja, mednaro-

dna in notranja trgovina d.o. o Renče
Skrajšana firma: A.M.S. d.o.o. Renče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Merljaki 36, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 1.613.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAJER JOŽICA, GRADI-

ŠČE 33, 5292 RENČE, vložek:
1.613.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MAJER JOŽICA, GRADIŠČE 33,
5292 RENČE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62844
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00512 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/03576/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5934486
Firma: MIX-COMM PAVŠIČ & CO. Tr-

ženje, posredovanje, izvoz-uvoz d.n.o.
Idrija

Skrajšana firma: MIX-COMM PAVŠIČ
& CO. d.n.o. Idrija

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Beblerjeva 4, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAVŠIČ ERNESTA, BE-

BLERJEVA 4, 5280 IDRIJA, vložek: 2.000
SIT, odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0;
TUŠAR SLAVKO, BEBLERJEVA 4, 5280
IDRIJA, vložek: 2.000 SIT, odg. s svojim
premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PAVŠIČ ERNESTA, BEBLERJEVA 4,
5280 IDRIJA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev; direktor TUŠAR SLAVKO,
BEBLERJEVA 4, 5280 IDRIJA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62845
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00513 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/03720/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega

registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1199811
Firma: TASKOGRAD Gradbeništvo in

storitve d.o.o.
Skrajšana firma: TASKOGRAD d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tolminskih puntarjev 12,

5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ARSLANOSKI TASIM,

PODGORCI, STRUG STRUGA, MAKEDO-
NIJA, vložek: 1.500.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ARSLANOSKI TASIM, PODGORCI,
STRUGA, MAKEDONIJA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-62846
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00514 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/03577/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5904889
Firma: A – BURJA Svetovanje, trgovi-

na, računovodske storitve d.o.o. Prešer-
nova ulica 2b, Ajdovščina

Skrajšana firma: A – BURJA d.o.o. Aj-
dovščina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova ulica 2b, 5270
AJDOVŠČINA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OBRTNA ZADRUGA BUR-

JA P.O. AJDOVŠČINA, PREŠERNOVA 2B,
5270 AJDOVŠČINA, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FURLAN ZORICA, POLŽEVA ULICA
23, 5270 AJDOVŠČINA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62847
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00515 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/03803/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1300326
Firma: FEVAL Kovinarstvo, orodjar-

stvo in projektiranje d.o.o. Tominčeva
6, Nova Gorica

Skrajšana firma: FEVAL d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tominčeva 6, 5000 NOVA

GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
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Ustanovitelji: FERJANČIČ VALTER, TO-
MINČEVA 6, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FERJANČIČ VALTER, TOMINČEVA
6, 5000 NOVA GORICA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62848
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00516 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/00265/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SPLOŠNA OBRTNA ZADRUGA
RAZOR p.o. Tolmin

Skrajšana firma: SOZ RAZOR Tolmin
p.o.

Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: Trg M. Tita 5, 5220 TOLMIN
Ustanovitelji: INSTALATERSTVO TOL-

MIN, GREGORČIČEVA 2B, 5220 TOL-
MIN, ostalo, izstop: 0. 0. 0; KOPLAST
MANFREDA, Idrija pri Bači, 5280 IDRIJA
PRI BAČI, ostalo, izstop: 0. 0. 0; KRIVEC
MARIJA, MODREJCE 20, 5216 MOST NA
SOČI, ostalo, izstop: 0. 0. 0; PRIMOŽIČ
LOVRO, D. NOVAKI 30, 5282 CERKNO,
ostalo, izstop: 0. 0. 0; CARLI VIDOJKA,
KOZARŠČE 14, 5220 TOLMIN, ostalo, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik CARLI VIDOJKA, KOZARŠČE 14,
5220 TOLMIN, razrešitev: 0. 0. 0, v.d. di-
rektorja zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62849
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00517 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/01029/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5425891
Firma: JAZBEC & CO. Podjetje za go-

stinstvo, turizem in trgovino d.n.o. Idr-
sko

Skrajšana firma: JAZBEC & Co. d.n.o.
Idrsko

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Idrsko 7/a, 5222 KOBARID
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAZBEC ROMAN ST, IDR-

SKO 7/A, 5222 KOBARID, vložek: 500
SIT, odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0;
JAZBEC BOŠTJAN, IDRSKO 7/A, 5222
KOBARID, vložek: 500 SIT, odg. s svojim
premož, izstop: 0. 0. 0; JAZBEC BREDA
ELFRIDA, IDRSKO 7/A, 5222 KOBARID,
vložek: 500 SIT, odg. s svojim premož,
izstop: 0. 0. 0; JAZBEC ROMAN ML, IDR-
SKO 7/A, 5222 KOBARID, vložek: 500

SIT, odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

družbenik JAZBEC ROMAN ST, IDRSKO
7/A, 5222 KOBARID, razrešitev: 0. 0. 0,
soglasje vseh družbenikov je potrebno le
v zvezi z odločitvami, ki presegajo deja-
nja, ki se sicer redno izvršujejo pri oprav-
ljanju dejavnosti družbe, kot npr. statusne
spremembe, imenovanje prokurista, ter v
drugih primerih, ko to določa zakon; dru-
žbenik JAZBEC BREDA ELFRIDA, IDR-
SKO 7/A, 5222 KOBARID, razrešitev:
0. 0. 0, soglasje vseh družbenikov je po-
trebno le v zvezi z odločitvami, ki prese-
gajo dejanja, ki se sicer redno izvršujejo
pri opravljanju dejavnosti družbe, kot npr.
statusne spremembe, imenovanje proku-
rista, ter v drugih primerih, ko to določa
zakon; družbenik JAZBEC ROMAN ML,
IDRSKO 7/A, 5222 KOBARID, razreši-
tev: 0. 0. 0, soglasje vseh družbenikov je
potrebno le v zvezi z odločitvami, ki pre-
segajo dejanja, ki se sicer redno izvršuje-
jo pri opravljanju dejavnosti družbe, kot
npr. statusne spremembe, imenovanje
prokurista, ter v drugih primerih, ko to
določa zakon; družbenik JAZBEC BOŠ-
TJAN, IDRSKO 7/A, 5222 KOBARID, raz-
rešitev: 0. 0. 0, soglasje vseh družbeni-
kov je potrebno le v zvezi z odločitvami, ki
presegajo dejanja, ki se sicer redno izvr-
šujejo pri opravljanju dejavnosti družbe,
kot npr. statusne spremembe, imenova-
nje prokurista, ter v drugih primerih, ko to
določa zakon.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-62850
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00518 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/00258/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LIJAK Splošna obrtna zadru-
ga Volčja draga v ustanavljanju

Pravnoorg. oblika:
Sedež: Volčja draga 61, 5293 VOL-

ČJA DRAGA
Osnovni kapital: 70,00 SIT
Ustanovitelji: KOVAČIČ ALBERT, 8341

DORNBERK, vložek: 10 SIT, ostalo, iz-
stop: 0. 0. 0; KOVAČIČ ALOJZ, 8341
DORNBERK, vložek: 10 SIT, ostalo, iz-
stop: 0. 0. 0; KOVAČIČ RAFAEL, 8341
DORNBERK, vložek: 10 SIT, ostalo, iz-
stop: 0. 0. 0; KOVAČIČ IVAN, 8341 DOR-
NBERK, vložek: 10 SIT, ostalo, izstop:
0. 0. 0; LAPAJNE JELKO, 8341 DOR-
NBERK, vložek: 10 SIT, ostalo, izstop:
0. 0. 0; VODOPIVEC VILI, 8341 DOR-
NBERK, vložek: 10 SIT, ostalo, izstop:
0. 0. 0; ČERMELJ STOJAN, 8341 DOR-
NBERK, vložek: 10 SIT, ostalo, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
ostalo KOVAČIČ ALBERT, 8341 DOR-
NBERK, razrešitev: 0. 0. 0, v.d. individual-
ni poslovodni organ zastopa zadrugo brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62851
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00519 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/01455/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5450101
Firma: EMS Zastopstvo, proizvodnja,

storitve in trgovina Zalošče, d.o.o.
Skrajšana firma: EMS Zalošče, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Zalošče 30 m, 5294 DOR-

NBERK
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽONTAR DRAGO, CAN-

KARJEVA 17, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 1.502.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŽONTAR DRAGO, CANKARJEVA
17, 5000 NOVA GORICA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62852
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00520 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/01568/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5464692
Firma: STARI TEATER Zabavno kul-

turne dejavnosti in gostinstvo d.o.o.
Skrajšana firma: STARI TEATER d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gradnikove brigade 29,

5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETERNELJ IGOR, GRA-

DNIKOVE BRIGADE 29, 5000 NOVA GO-
RICA, vložek: 1.500.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PETERNELJ IGOR, GRADNIKOVE
BRIGADE 29, 5000 NOVA GORICA, raz-
rešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-62853
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00521 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/03146/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5779057
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Firma: SLOLEN d.o.o. Proizvodnja in
trgovina, Kanal

Skrajšana firma: SLOLEN d.o.o. Kanal
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ajba 13/a, 5213 KANAL
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: IUS SONJA, IX. KORPUS

79, 5250 SOLKAN, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor IUS SONJA, IX. KORPUS 79, 5250
SOLKAN, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62854
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00522 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/03286/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5805490
Firma: PEKS N & M TOMAŽIČ Trgovi-

na in ekonomske storitve d.n.o. Vrtojba
Zapučke 5

Skrajšana firma: PEKS N & M Tomažič
d.n.o. Vrtojba

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Zapučke 5, Vrtojba, 5290
ŠEMPETER

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: TOMAŽIČ MATJAŽ, ZA-

PUČKE 5, VRTOJBA, 5290 ŠEMPETER,
vložek: 40.000 SIT, odg. s svojim premož,
izstop: 0. 0. 0; TOMAŽIČ NEDA, ZAPUČ-
KE 5, VRTOJBA, 5290 ŠEMPETER,
vložek: 60.000 SIT, odg. s svojim premož,
izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TOMAŽIČ MATJAŽ, ZAPUČKE 5,
VRTOJBA, 5290 ŠEMPETER, razrešitev:
0. 0. 0, direktor zastopa in predstavlja
družbo brez omejitev; direktor TOMAŽIČ
NEDA, ZAPUČKE 5, VRTOJBA, 5290
ŠEMPETER, razrešitev: 0. 0. 0, namestnik
direktorja, zastopa družbo brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62855
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00523 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/01331/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5443822
Firma: ORTHOS Trgovina in svetova-

nje d.o.o. Nova Gorica
Skrajšana firma: ORTHOS d.o.o. Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ledine 101 b, 5000 NOVA

GORICA

Osnovni kapital: 1.528.684,00 SIT
Ustanovitelji: VIHER STANISLAVA, KI-

DRIČEVA 32/A, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 1.528.684 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VIHER STANISLAVA, KIDRIČEVA
32/A, 5000 NOVA GORICA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-62856
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00524 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/03407/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5463564
Firma: V & N MOREX Uvoz-izvoz d.o.o.

Tolmin
Skrajšana firma: V & N MOREX d.o.o.

Tolmin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Zatolmin 1/c, 5220 TOLMIN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MORATO VILI, BRUNOV

DREVORED 12, 5220 TOLMIN, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; MORATO NATAŠA, BRUNOV
DREVORED 12, 5220 TOLMIN, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MORATO VILI, BRUNOV DREVO-
RED 12, 5220 TOLMIN, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62857
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00525 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/03724/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1214306
Firma: INTERACTIVE Zabaviščna in

gostinska dejavnost d.o.o.
Skrajšana firma: INTERACTIVE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ul. Ivana Regenta 45, 5000

NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BREGANTIČ SIMON,

GORNJE CEROVO 18, 5211 KOJSKO,
vložek: 500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; ZUCCHIATI PETER, IVANA RE-
GENTA 45, 5000 NOVA GORICA, vložek:
500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; KOVAČEVIĆ EDIN, ERJAVČEVA
13, 5000 NOVA GORICA, vložek:
500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZUCCHIATI PETER, IVANA REGEN-
TA 45, 5000 NOVA GORICA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev; prokurist
KOVAČEVIĆ EDIN, ERJAVČEVA 13, 5000
NOVA GORICA, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-62858
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00526 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/03687/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1192850
Firma: RU-AL WOOD Transport in tr-

govina d.o.o.
Skrajšana firma: RU-AL WOOD d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Male Žablje 45/A, 5263 DO-

BRAVLJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEVER ALEŠ, MALE ŽAB-

LJE 45A, 5263 DOBRAVLJE, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SEVER ALEŠ, MALE ŽABLJE 45A,
5263 DOBRAVLJE, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-62859
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00527 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/00320/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INDUSTRIJA GRADBENEGA
MATERIALA LOKVICA P.O. Šempeter

Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Žnidaršičeva 13, 5290 ŠEM-

PETER
Osnovni kapital: 30.000,00 SIT
Ustanovitelji: SPLOŠNO GRADBENO

PODJETJE GORICA N. SOL.O., NOVA
GORICA, 5000 NOVA GORICA, vložek:
10.000 SIT, ostalo, izstop: 0. 0. 0; SPLO-
ŠNO GRADBENO PODJETJE PRIMORJE
P.O. AJDOVŠČINA, AJDOVŠČINA, 5270
AJDOVŠČINA, vložek: 10.000 SIT, ostalo,
izstop: 0. 0. 0; CESTNO PODJETJE NO-
VA GORICA N. SUB.O., NOVA GORICA,
5000 NOVA GORICA, vložek: 10.000 SIT,
ostalo, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
ostalo KRUŠIČ ALFONZ, razrešitev:
0. 0. 0, začasni poslovodni organ zastopa
podjetje brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.
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Sr-62860
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00528 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/01103/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5398916
Firma: RIMIX zdravlje lepota d.o.o.

Opatje selo 43, Miren
Skrajšana firma: RIMIX d.o.o. Opatje

selo 43, Miren
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Opatje selo 43, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 3.662.106,00 SIT
Ustanovitelji: GORJAN MIRJANA, OPA-

TJE SELO 43, 5296 KOSTANJEVICA NA
KRASU, vložek: 53.520 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0; RAVIZ GIORDANO, VIA CA-
VALLEGGERI DI LODI 5A, GORIZIA, ITA-
LIA, vložek: 3.608.586 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GORJAN MIRJANA, OPATJE SELO
43, 5296 KOSTANJEVICA NA KRASU, raz-
rešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62861
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00529 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/03479/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5888450
Firma: INTERCONT PLUS Posredova-

nje in trgovina d.o.o. Bovec
Skrajšana firma: INTERCONT PLUS

d.o.o. Bovec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kaninska vas 16, 5230 BO-

VEC
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TUŠAK IVAN, KANINSKA

VAS 16, 5230 BOVEC, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TUŠAK IVAN, KANINSKA VAS 16,
5230 BOVEC, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev; ostalo TUŠAK BALOH
CVETKA, KANINSKA VAS 16, 5230 BO-
VEC, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez ome-
jitev kot namestnik direktorja.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62862
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00530 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/03450/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-

slednjimi podatki:
Matična številka: 5884071
Firma: SMART STORE Storitve – tr-

govina d.o.o.
Skrajšana firma: SMART STORE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gornje Cerovo 18, 5211 KOJ-

SKO
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BREGANTIČ NIKOLAJ,

GORNJE CEROVO 18, 5211 KOJSKO,
vložek: 375.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; ROSSI ROSELLA, VIA BALLIANA
22, SAN DONA’ DI PIAVE, vložek:
375.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; FOGLIA-PARRUCIN PAOLA, VIA
FRAZ. SIMONE 106, VALLE VALLE MOS-
SO, vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BREGANTIČ NIKOLAJ, GORNJE
CEROVO 18, 5211 KOJSKO, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev; prokurist
ROSSI ROSELLA, VIA BALLIANA 22, SAN
DONA’ DI PIAVE, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62863
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00531 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/02951/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5744024
Firma: INTERNATIONAL ELECTRO-

NICS Elektronski izdelki d.o.o. Nova Go-
rica

Skrajšana firma: INTERNATIONAL
ELECTRONICS d.o.o. Nova Gorica

Pravnoorg. oblika:
Sedež: Prvomajska 37, 5000 NOVA

GORICA
Osnovni kapital: 159.595,00 SIT
Ustanovitelji: MAURO ROBERTO, DEL

CASTELLIERE N. 27, TRIESTE, ITALIA,
vložek: 159.595 SIT, ostalo, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MAURO ROBERTO, DEL CASTEL-
LIERE N. 27, TRIESTE, ITALIA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62864
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00532 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/02052/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5550866
Firma: KORADIN COMMERCE Proiz-

vodnja, trgovina d.o.o. Ajdovščina
Skrajšana firma: KORADIN COMMER-

CE d.o.o. Ajdovščina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goriška 56, 5270 AJDOVŠČI-
NA

Osnovni kapital: 4.200.000,00 SIT
Ustanovitelji: KORADIN VALTER, GRA-

DNIKOVE BRIGADE 51, 5000 NOVA GO-
RICA, vložek: 3.780.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 0. 0. 0; KORADIN ALENKA,
GRADNIKOVE BRIGADE 51, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 420.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KORADIN ALENKA, GRADNIKOVE
BRIGADE 51, 5000 NOVA GORICA, raz-
rešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62865
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00533 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/00522/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5318220
Firma: TERCA Trgovina d.o.o. Ajdov-

ščina
Skrajšana firma: TERCA d.o.o. Ajdov-

ščina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 29, 5270 AJDOV-

ŠČINA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PELICON EDVARD, LA-

VRIČEVA 1, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
1.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
VELIKONJA MARJAN, KIDRIČEVA 29,
5270 AJDOVŠČINA, vložek: 1.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PELICON EDVARD, LAVRIČEVA 1,
5270 AJDOVŠČINA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-62866
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00534 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/03478/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5532175
Firma: NORTH WEST IMPORT EXPO-

RT Trgovina, gostinstvo in turizem
d.o.o. Log pod Mangartom

Skrajšana firma: NORTH WEST IM-
PORT EXPORT d.o.o. Log pod Mangar-
tom

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Log pod Mangartom 31,
5231 LOG POD MANGARTOM

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
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Ustanovitelji: TERSTENJAK NIKOLAJ,
P.O. box Missoula, MISSOULA, vložek:
500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; TERSTENJAK BOŽIDARKA, LOG
POD MANGARTOM 31, 5231 LOG POD
MANGARTOM, vložek: 500.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0; ELMER TODD
LYONE, OREGON, OREGON, vložek:
500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TERSTENJAK BOŽIDARKA, LOG
POD MANGARTOM 31, 5231 LOG POD
MANGARTOM, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62867
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00535 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/01132/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5562490
Firma: MARKMOTORS Trgovina in

storitve, uvoz-izvoz d.o.o.
Skrajšana firma: MARKMOTORS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gradnikove brigade 6, 5000

NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIKUŽ ZORAN, NIKOLE

TESLE 31, 5290 ŠEMPETER PRI GORI-
CI, vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MIKUŽ ZORAN, NIKOLE TESLE 31,
5290 ŠEMPETER PRI GORICI, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-62868
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00536 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/00952/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5382866
Firma: TAJO turistične storitve d.o.o.

Nova Gorica
Skrajšana firma: TAJO d.o.o. Nova Go-

rica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pod Gričem 3, Rožna dolina,

5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SKOK JOŽEF, GRADNI-

KOVE BRIGADE 4, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SKOK JOŽEF, GRADNIKOVE BRI-

GADE 4, 5000 NOVA GORICA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62869
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00537 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/02667/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5681057
Firma: BAFTIR Trgovina in gradbe-

ništvo d.o.o. Tolmin
Skrajšana firma: BAFTIR d.o.o. Tolmin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Zatolmin 4, 5220 TOLMIN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEJDINOSKI BESIM, LA-

BUNIŠTA, STRUG STRUGA, MAKEDONI-
JA, vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MEJDINOSKI BESIM, LABUNIŠTA,
STRUGA, MAKEDONIJA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62870
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00538 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/01056/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5388724
Firma: GTRONICS-ELECTRIC & ELEC-

TRONIC ASSISTANCE Projektiranje,
svetovanje, servis d.o.o. Šempeter pri
Gorici

Skrajšana firma: GTRONICS d.o.o.
Šempeter pri Gorici

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ivana Suliča 6/c, 5290 ŠEM-
PETER PRI GORICI

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GREGORC MARKO, IVA-

NA SULIČA 6/C, 5290 ŠEMPETER,
vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GREGORC MARKO, IVANA SULIČA
6/C, 5290 ŠEMPETER, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62871
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00539 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/00922/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega

registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5365295
Firma: GRAM d.o.o. marketing, inže-

niring in trgovina Renče
Skrajšana firma: GRAM d.o.o. Renče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Renče 21, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 2.268.000,00 SIT
Ustanovitelji: FORNAZARIČ RAJMOND,

RENČE 40, 5292 RENČE, vložek:
2.268.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FORNAZARIČ RAJMOND, RENČE
40, 5292 RENČE, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62872
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00540 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/01152/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5404606
Firma: PIŠLJAR Trgovsko – proizvo-

dno podjetje d.o.o. Godovič 30, Idrija
Skrajšana firma: PIŠLJAR d.o.o. Go-

dovič
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Godovič 30, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 1.583.704,45 SIT
Ustanovitelji: PIŠLJAR MIROSLAV, GO-

DOVIČ 30, 5280 IDRIJA, vložek:
1.583.704,45 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PIŠLJAR MIROSLAV, GODOVIČ 30,
5280 IDRIJA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62873
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00541 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/02370/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5612926
Firma: MIAA d.o.o. Trgovina in inže-

niring Ajdovščina
Skrajšana firma: MIAA d.o.o. Ajdovšči-

na
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Otlica 46, 5270 AJDOVŠČI-

NA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: COTIČ ZVONKO, RENŠKI

PODKRAJ 49, 5292 RENČE, vložek:
754.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; POLANC ROMUALD, OTLICA 46,
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5270 AJDOVŠČINA, vložek: 754.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor COTIČ ZVONKO, RENŠKI POD-
KRAJ 49, 5292 RENČE, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev; ostalo PO-
LANC ROMUALD, OTLICA 46, 5270 AJ-
DOVŠČINA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev kot namestnik direktorja.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62874
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00542 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/00730/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5669081
Firma: KERITAL Trgovina, zastopa-

nje, storitve d.o.o. Nova Gorica
Skrajšana firma: KERITAL d.o.o. Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Soška 17, 5000 NOVA GORI-

CA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: FURLAN MILENA, Hum

21, 5211 KOJSKO, vložek: 1.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; ŠTEKAR
DANILO, HUM 68 A, 5211 KOJSKO,
vložek: 1.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠTEKAR DANILO, Hum 68A, 5211
KOJSKO, razrešitev: 0. 0. 0, v.d. direktor,
zastopa in predstavlja družbo v notranjem
in zunanjetrgovinskem prometu brez ome-
jitev; direktor FURLAN MILENA, HUM 21,
5211 KOJSKO, razrešitev: 0. 0. 0, name-
stnik v.d. direktorja zastopa in predstavlja
družbo v notranjem in zunanjetrgovinskem
prometu brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62875
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00543 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/00597/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5370892
Firma: OPORT Strojna izdelava oro-

dij d.o.o. Velike Žablje
Skrajšana firma: OPORT d.o.o. Velike

Žablje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Velike Žablje 43/a, 5263 DO-

BRAVLJE
Osnovni kapital: 1.837.000,00 SIT
Ustanovitelji: TROHA FRANJO, VELIKE

ŽABLJE 40/B, 5263 DOBRAVLJE, vložek:
1.837.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TROHA FRANJO, VELIKE ŽABLJE
40/B, 5263 DOBRAVLJE, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-62876
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00544 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/02240/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5597188
Firma: TIME-OUT Podjetje za rekrea-

cijo, šport, turizem, gostinstvo trgovino
in storitve, Grgar d.o.o.

Skrajšana firma: TIME-OUT, Grgar
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grgar 41, 5251 GRGAR
Osnovni kapital: 1.503.000,00 SIT
Ustanovitelji: MILJAVEC IGOR, GRGAR

41, 5251 GRGAR, vložek: 1.503.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MILJAVEC IGOR, GRGAR 41, 5251
GRGAR, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62877
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00545 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/02248/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5586402
Firma: EKOL VELIKAJNE & MUROVEC

d.n.o. Trgovina-inženiring-svetovanje
Idrija

Skrajšana firma: EKOL VELIKAJNE &
MUROVEC d.n.o. Idrija

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 11a, 5280 IDRI-
JA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MUROVEC DRAGO, CAN-

KARJEVA 5, 5280 IDRIJA, vložek: 4.000
SIT, odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0;
VELIKAJNE ANTON, CANKARJEVA 11A,
5280 IDRIJA, vložek: 4.000 SIT, odg. s
svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MUROVEC DRAGO, CANKARJEVA
5, 5280 IDRIJA, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev; ostalo VELIKAJNE AN-
TON, CANKARJEVA 11A, 5280 IDRIJA,
razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev
kot namestnik direktorja.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62878
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00546 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/03182/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5855586
Firma: KOZMOZ Podjetje za tehnolo-

ški inženiring in konzalting d.o.o. Nova
Gorica

Skrajšana firma: KOZMOZ inženiring
d.o.o. Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. 25. maja 45, Rožna doli-
na, 5000 NOVA GORICA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VESELOSKI RAKIP, LA-

BUNIŠTA, STRUGA, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
prokurist MOZETIČ GOJMIR, CANKARJE-
VA 76, 5000 NOVA GORICA, razrešitev:
0. 0. 0; direktor VESELOSKI RAKIP, LA-
BUNIŠTA, STRUGA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-62879
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00547 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/00799/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5343917
Firma: EVROVIL Podjetje za trgovino

in gostinstvo d.o.o.
Skrajšana firma: EVROVIL d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Miren 90 a, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAČAR VILMA, MIREN 90

A, 5291 MIREN, vložek: 1.500.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BAČAR VILMA, MIREN 90 A, 5291
MIREN, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62880
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00548 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/00767/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5349648
Firma: BREMEC & CO. Proizvodno tr-

govsko podjetje d.n.o. Most na Soči
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Skrajšana firma: BREMEC & Co. d.n.o.
Most na Soči

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Most na Soči 111, 5216
MOST NA SOČI

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BREMEC CVETKA, MOST

NA SOČI 111, 5216 MOST NA SOČI,
vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož,
izstop: 0. 0. 0; BREMEC CVETKO, MOST
NA SOČI 111, 5216 MOST NA SOČI,
vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož,
izstop: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62881
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00549 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/01123/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5416833
Firma: FRAMIX-INT Trgovina in po-

slovne storitve d.o.o. Tolmin
Skrajšana firma: FRAMIX-INT d.o.o.

Tolmin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Poljubin 24 a, 5220 TOLMIN
Osnovni kapital: 1.641.276,00 SIT
Ustanovitelji: SIMČIČ FRANC, POLJU-

BINJ 24 A, 5220 TOLMIN, vložek:
1.641.276 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SIMČIČ FRANC, POLJUBINJ 24 A,
5220 TOLMIN, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62882
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00550 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/02724/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5684501
Firma: ROTO – SPORT ROVŠČEK IN

PARTNER Trgovina, turizem in storitve
d.n.o. Tolmin

Skrajšana firma: ROTO – SPORT ROV-
ŠČEK IN PARTNER d.n.o. Tolmin

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Brunov drevored 11, 5220
TOLMIN

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROVŠČEK TOMAŽ, MO-

DREJ 48, 5216 MOST NA SOČI, vložek:
50.000 SIT, odg. s svojim premož, iz-
stop: 0. 0. 0; ROVŠČEK DRAGICA, MO-
DREJ 48, 5216 MOST NA SOČI, vložek:
50.000 SIT, odg. s svojim premož, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik ROVŠČEK TOMAŽ, MODREJ
48, 5216 MOST NA SOČI, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev; družbenik
ROVŠČEK DRAGICA, MODREJ 48, 5216
MOST NA SOČI, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-62883
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00551 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/01618/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5480256
Firma: ACER ČUK & CO. d.n.o. Žagar-

stvo in obdelava lesa Črni vrh
Skrajšana firma: ACER Čuk & Co.

d.n.o. Črni vrh
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Lome 10, 5274 ČRNI VRH

NAD IDRIJO
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČUK IVAN, LOME 10,

5274 ČRNI VRH NAD IDRIJO, vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož, izstop:
0. 0. 0; ČUK MARJETKA, LOME 10, 5274
ČRNI VRH NAD IDRIJO, vložek: 1.000 SIT,
odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ČUK IVAN, LOME 10, 5274 ČRNI
VRH NAD IDRIJO, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev; ostalo ČUK MARJET-
KA, LOME 10, 5274 ČRNI VRH NAD IDRI-
JO, razrešitev: 0. 0. 0, namestnik direktor-
ja zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-62884
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00552 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/02520/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5626668
Firma: TORA Podjetje za trgovino,

proizvodnjo in storitve d.o.o. Hum 61 b,
Kojsko

Skrajšana firma: TORA d.o.o. Hum 61
b, Kojsko

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hum 61 b, 5211 KOJSKO
Osnovni kapital: 1.847.000,00 SIT
Ustanovitelji: TOMAŽIČ RASTO, HUM

61 B, 5211 KOJSKO, vložek: 1.847.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TOMAŽIČ RASTO, HUM 61 b, 5211
KOJSKO, razrešitev: 0. 0. 0, direktor, za-
stopa družbo brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-62885
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00553 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/02819/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5705100
Firma: PALAS export-import d.o.o.
Skrajšana firma: PALAS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Industrijska 7, 5000 NOVA

GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JERKOVIĆ GORAN, MA-

TE BALOTE 23, RIJEKA, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; JERKO-
VIĆ ANĐELKA, MATE BALOHA 23, REKA,
vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JERKOVIĆ GORAN, MATE BALOTE
23, RIJEKA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-62886
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00554 z dne
17. 5. 2002 pod št. vložka 1/02984/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LETALSKI CENTER BOVEC
d.o.o. Podjetje za šport in turizem Bo-
vec

Skrajšana firma: LETALSKI CENTER
BOVEC d.o.o. Bovec

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brdo 27, 5230 BOVEC
Osnovni kapital: 1.662.000,00 SIT
Ustanovitelji: BERRA DARJO, BRDO

27, 5230 BOVEC, vložek: 97.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; BOZJA
DARJO, PREKOMORSKIH BRIGAD 14,
5220 TOLMIN, vložek: 97.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0; COSTANTINI
IZTOK, POLJUBINJ 24 B, 5220 TOLMIN,
vložek: 97.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; CUGELJ SEBASTIAN, MOST NA
SOČI 91, 5216 MOST NA SOČI, vložek:
69.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
ČOPI MARKO, MALA VAS 96, 5230 BO-
VEC, vložek: 97.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0; ERŽEN BENJAMIN, SLAP
OB IDRIJCI 36/E, 5283 SLAP OB IDRIJ-
CI, vložek: 97.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0; FLAJS VIKTOR, TOLMINSK.
PUNTA 1 A, 5220 TOLMIN, vložek:
69.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
KAVČIČ DEJAN, ERJAVČEVA 51, 5000
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NOVA GORICA, vložek: 97.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0; KUK BORUT,
BRDO 19, 5230 BOVEC, vložek: 69.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; MAR-
TINČIČ BOŽA, TRG NA STAVBAH 134,
1270 LITIJA, vložek: 97.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 0. 0. 0; NOVAK BRAN-
KO, KLANC 31, 5230 BOVEC, vložek:
97.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
PRINČIČ FERDO, ŽAGARJEVA 6, 5220
TOLMIN, vložek: 97.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 0. 0. 0; PIRIH STOJAN,
PREGLJEV TRG 5, 5220 TOLMIN,
vložek: 97.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; STRMLJAN DANIELA, MANCE
KOMANOVE 37, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 97.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; ŠORLI ZORAN, PREKOMOR.
BRIG. 5, 5220 TOLMIN, vložek: 97.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; TALJAT
JULIJAN MLD, ILIRSKA 10, 5220 TOL-
MIN, vložek: 97.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0; VELIKONJA ZVONKO, ŽA-
GARJEVA 5, 5220 TOLMIN, vložek:
97.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
ŽGAJNAR IGOR, MALA VAS 96, 5230
BOVEC, vložek: 97.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BOZJA DARJO, PREKOMORSKIH
BRIGAD 14, 5220 TOLMIN, razrešitev:
0. 0. 0, v.d. direktor zastopa brez omeji-
tev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-62887
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00563 z dne
21. 5. 2002 pod št. vložka 1/02578/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5325528
Firma: LARIX Podjetje za proizvod-

njo in trgovino d.o.o. Idrija
Skrajšana firma: LARIX d.o.o. Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gregorčičeva 47, 5280 IDRI-

JA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MOHORIČ JANEZ, TRI-

GLAVSKA 3, 5280 IDRIJA, vložek:
765.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; PAVŠIČ JULIJ, H. FREYERJA 3,
5280 IDRIJA, vložek: 240.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 0. 0. 0; MOHORIČ NADA,
TRIGLAVSKA 3, 5280 IDRIJA, vložek:
495.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MOHORIČ JANEZ, TRIGLAVSKA 3,
5280 IDRIJA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev; ostalo PAVŠIČ JULIJ, H.
FREYERJA 3, 5280 IDRIJA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev kot name-
stnik direktorja.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

NOVO MESTO

Sr-62806
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM ME-

STU je s sklepom Srg št. 2002/00313 z
dne 15. 5. 2002 pod št. vložka
1/04025/00 na podlagi prvega odstavka
35. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. list RS, št. 54/99), izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1273914
Firma: KRAMAR IN ČLANI gostinstvo

in trgovina d.n.o. Črnomelj
Skrajšana firma: KRAMAR IN ČLANI,

d.n.o., Črnomelj
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Vrtna ulica 11, 8340 ČRNO-

MELJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRAMAR BOŽO, Jadran-

ska cesta 12, 6280 ANKARAN, vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož, izstop:
9. 5. 2002; KRAMAR PAVLA, Jadranska
cesta 12, 6280 ANKARAN, vložek: 1.000
SIT, odg. s svojim premož, izstop: 9. 5.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik KRAMAR BOŽO, Jadranska ce-
sta 12, 6280 ANKARAN, razrešitev: 9. 5.
2002, direktor, zastopa brez omejitev; dru-
žbenik KRAMAR PAVLA, Jadranska cesta
12, 6280 ANKARAN, razrešitev: 9. 5.
2002, namestnik direktorja, zastopa brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

Sr-62810

OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM ME-
STU je s sklepom Srg št. 2002/00361 z
dne 3. 6. 2002 pod št. vložka
1/03893/00 na podlagi prvega odstavka
35. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. list RS, št. 54/99), izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5949424
Firma: EINSIEDLER & trgovina in po-

sredništvo d.o.o.
Skrajšana firma: EINSIEDLER & d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska 45, 8340 ČRNO-

MELJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FILIPČIČ KRUNOSLAV,

Bizeljska cesta 59, 8250 BREŽICE,
vložek: 765.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
29. 5. 2002; EINSIEDLER MLADEN, Vrt-
na ulica 20, 8340 ČRNOMELJ, vložek:
735.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 29. 5.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
prokurist FILIPČIČ KRUNOSLAV, Bizeljska
cesta 59, 8250 BREŽICE, razrešitev:
29. 5. 2002; direktor EINSIEDLER AN-
DREJ, Vrtna ulica 20, 8340 ČRNOMELJ,
razrešitev: 29. 5. 2002, zastopa brez ome-
jitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62811
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM ME-

STU je s sklepom Srg št. 2002/00362 z
dne 3. 6. 2002 pod št. vložka
1/01879/00 na podlagi prvega odstavka
35. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. list RS, št. 54/99), izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5510732
Firma: GP KOVAČEVIĆ gradbeno

podjetje d.o.o. Metlika
Skrajšana firma: GP KOVAČEVIĆ d.o.o.

Metlika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ulica XV. brigade 2, 8330 ME-

TLIKA
Osnovni kapital: 40.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVAČEVIĆ SAFET, Vla-

da Bakariča 1, VELIKA KLADUŠA, vložek:
40.000.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
29. 5. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik KOVAČEVIĆ SAFET, Vlada Ba-
kariča 1, VELIKA KLADUŠA, razrešitev:
29. 5. 2002, zastopa družbo neomejeno,
kot namestnik direktorja; direktor KOVA-
ČEVIĆ HASAN, Makucova 24, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 29. 5. 2002, zastopa
družbo neomejeno.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62812
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM ME-

STU je s sklepom Srg št. 2002/00363 z
dne 3. 6. 2002 pod št. vložka
1/02175/00 na podlagi prvega odstavka
35. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. list RS, št. 54/99), izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5597510
Firma: REA – ING. gradbeno in trgov-

sko podjetje Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: REA – ING, Novo me-

sto d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: K Roku 88, 8000 NOVO ME-

STO
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: RESMAN ANDREJ, Ma-

istrova 13, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.508.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
29. 5. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RESMAN ANDREJ, Maistrova 13,
8000 NOVO MESTO, razrešitev: 29. 5.
2002, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

Sr-62813
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM ME-

STU je s sklepom Srg št. 2002/00364 z
dne 3. 6. 2002 pod št. vložka
1/00897/00 na podlagi prvega odstavka
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35. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. list RS, št. 54/99), izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5364272
Firma: UNICAR NOVAK in družbeniki

– turistično, prevozno, storitveno in tr-
govsko podjetje d.n.o. Novo mesto

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Rozmanova 19, 8000 NOVO
MESTO

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK BOJAN, Pod vi-

nogradi 5, 8351 STRAŽA, vložek: 90.000
SIT, odg. s svojim premož, izstop: 29. 5.
2002; TARANIŠ ZIJADA, Pod vinogradi 6,
8351 STRAŽA, vložek: 10.000 SIT, odg. s
svojim premož, izstop: 29. 5. 2002.

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktorica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna

SET, d.d., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si  – e-pošta: info@uradni-list.si

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor NOVAK BOJAN, Pod vinogradi 5,
8351 STRAŽA, razrešitev: 29. 5. 2002,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na
podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu
po Zakonu o finančnem poslovanju podje-
tij.

SLOVENJ GRADEC

Sr-62792
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2002/00229 z
dne 14. 5. 2002 pod št. vložka
1/03208/00 na podlagi prvega odstavka
35. člena Zakona o finančnem poslovanju

podjetij (Ur. list RS, št. 54/99), izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5433703
Firma: ARS B podjetje za galerij-

sko-umetnostno dejavnost d.o.o.
Skrajšana firma: ARS B d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Prisoje 60, 2391 PREVALJE
Osnovni kapital: 1.514.130,00 SIT
Ustanovitelji: KUMPREJ BENJAMIN,

Trg Svobode 15, 2390 RAVNE NA KORO-
ŠKEM, vložek: 1.514.130 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KUMPREJ BENJAMIN, Trg Svobo-
de 15, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, raz-
rešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.
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