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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa

Ob-84772
1. Naročnik: Ministrstvo RS za notranje

zadeve, Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: storitve prenove in
izgradnje informacijskega sistema Ma-
tične knjige - CRP - RSP.

4. Kraj dobave: /
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
Sektor za finančno in materialno poslovanje
Centra Vlade RS za informatiko, razpi-
si.cvi@gov.si.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: informacije dosegljive na
internet naslovu: http://www.gov.si/razpisi/.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 27. 12. 2002.

Center Vlade RS za informatiko

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku

Št. 0/1267 Ob-84702
1. Naročnik: Zdravstveni dom Trbovlje

P.O., Rudarska cesta 12, Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta

12, Trbovlje, tel. 03/56-26-488, faks
03/56-26-336.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
zdravil.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Zdravstveni dom Tr-
bovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 3.
2003 do 28. 2. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Zdrav-
stveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12,
1420 Trbovlje - vodja UAD Tatjana Jevše-
var, dipl. ek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-

mentacije je 12.000 SIT z vključenim DDV,
plačilo se izvrši na podračun UJP naročni-
ka št. 01329-6030924721.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 2. 2003 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Zdravstveni dom Trbovlje,
Rudarska cesta 12, Trbovlje - tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 2. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
Zdravstvenega doma Trbovlje, Rudarska
cesta 12, Trbovlje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je minimalno 60 dni od prevzema
blaga, ostali pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: do 28. 2. 2003,
predvidoma do 9. 2. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 12. 2002.

Zdravstveni dom
Trbovlje
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ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

storitev po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 400–01–19/2002 Ob-84747
MOP, Agencija RS za okolje, je v Urad-

nem listu RS, št. 109 z dne 13. 12. 2002,
Ob-83402, objavila javni razpis po odprtem
postopku za izvajanje inženirskih storitev pri
realizaciji investicij na vodni infrastrukturi.

Zaradi dopolnitve razpisne dokumenta-
cije v skladu s četrtim in petim odstavkom
25. člena Zakona o javnih naročilih poda-
ljšujemo rok za predložitev ponudb.

V objavi se spremenijo naslednji podatki:
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 20. 1. 2003, do
12. ure.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 1. 2003, ob 10. uri, MOP,
Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana.

Agencija RS za okolje

Št. 400-01-21/2002 Ob-84700
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zako-
na o javnih naročilih: krajinske in vodno-
gospodarske ureditve naravnega rezer-
vata Škocjanski zatok, izvedbena doku-
mentacija in Odstranjevanje sedimenta
iz lagune Škocjanskega zatoka in uredi-
tev deponije, izvedbena dokumentacija.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: storitve se izvajajo na
sedežu ponudnika.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe:

– 7 mesecev po sklenitvi pogodbe za
projektno nalogo: Odstranjevanje sedimen-
ta iz lagune Škocjanskega zatoka in uredi-
tev deponije, projekt PGD,

– 6 mesecev po sklenitvi pogodbe za
projektno nalogo: Krajinske in vodnogospo-
darske ureditve naravnega rezervata Škoc-
janski zatok, projekt PGD, PZI.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: MOP, Agenci-
ja RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Janko Vidic, dipl. org.-men., klet, soba
K02, tel. 01/478-44-18.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 6. 2. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritli-
čje, tel. 01/478-44-09.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 2. 2003 ob 13. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sej-
na soba, IV. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira razpisana dela v celoti iz prora-
čuna RS in poravnava plačila v skladu z
Zakonom o izvrševanju proračuna RS, pod-
zakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbe-
na cena je fiksna, avansi niso možni.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da je bil v preteklih petih ali tekočem
letu izvajalec vsaj dveh nalog, ki sta po vse-
bini in obsegu podobni (ustrezata) predme-
tu razpisanih del,

– da ima ponudnik ustrezno projektno
skupino,

– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in minimalno
8 let delovnih izkušenj,

– da razpolaga z ustrezno opremo za
izvedbo javnega naročila,

– da je finančno sposoben, in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega računa v
preteklih šestih mesecih ni večje od treh
dni od datuma sestavitve dokazila,

– da veljavnost (opcija) ponudbe ni kraj-
ša od 60 dni od odpiranja ponudb.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi od-
ločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in up-
ravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti im-
ena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati

do 7. 4. 2003; predvideni datum odločitve
do 18. 2. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– ustreznost projektne vsebine,
– referenčna dela ponudnika.
Merila so podrobneje navedena v razpi-

sni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk. Pri enakem seštevku točk
se kot najugodnejša ponudba šteje tista, ki
ima nižjo ponudbeno ceno.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika je Alma
Vičar, dipl. inž. arh., tel. 01/478-44-44.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 12. 2002.

Agencija RS za okolje

Št. 64000-0054/2000 Ob-84703
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šolska cesta 34,

2382 Mislinja, tel. 02/88-56-081, faks
02/88-57-340.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: opravljanje pre-
vozov osnovnošolskih otrok v Občini Mi-
slinja za obdobje 3 let od vključno 2003
do vključno 2005 leta.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
javno naročilo je razdeljeno na 5 sklopov -
relacij, in sicer:

a) območje Osnovne šole Kozjak,
b) območje Osnovne šole Završe,
c) Dovže - Osnovna šola Mislinja - Sred-

nji Dolič,
d) območje Osnovne šole Dolič (brez

sklopa c),
e) območje Osnovne šole Mislinja (brez

sklopa c).
5. Kraj izvedbe: šolski okoliš Osnovne

šole Mislinja in podružničnih šol Dolič, Zavr-
še ter Kozjak.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: po-
nudniki lahko dodajo variantno ponudbo tako,
da ponudijo posamezne ali združene sklope.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 15. 2. 2003
do 31. 12. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Misli-
nja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času razpisa od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na TR št.
01276-010010437.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 27. 1. 2003
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Mislinja, Šolska cesta 34,
2382 Mislinja. Ponudba mora biti v zapeča-
teni kuverti z označenim imenom ponudnika
in naročnika z navedbo “Ne odpiraj - ponud-
ba, Prevozi osnovnošolskih otrok”, ter števil-
ko Uradnega lista RS in datum objave.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 1. 2003 ob 10. uri, v sejni sobi Občine
Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% skupne končne
ponudbene cene.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po opravljenem delu v zakonitem roku.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba
o skupnem nastopu, iz katere je razvidno,
kdo je nosilec posla in kakšna so njihova
medsebojna razmerja.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu
(Uradni list RS, št. 59/01) in Pravilnik o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in
vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine
otrok (Uradni list RS, št. 78/99).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
28. 2. 2003, datum odločitve 10. 2. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obve-
ščeni najkasneje do 15. 2. 2003.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 12. 2002.

Občina Mislinja

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Ob-84690
1. Naročnik: Zavod za usposabljanje Ja-

neza Levca.
2. Naslov naročnika: Karlovška cesta

18, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-81-00, te-
lefaks 01/241-81-21.

3. Datum izbire: 12. 12. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: sukcesivna dobava živil, Zavod za
usposabljanje Janeza Levca, Karlovška ce-
sta 18, 1000 Ljubljana, Šmartinska 96,
1000 Ljubljana, Dečkova 1/b, 1000 Ljub-
ljana, Levstikov trg 1, 1000 Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 86 točk, strokovna
priporočila do 5 točk, plačilni pogoji do 5
točk, lastna proizvodnja do 2 točki, odzivni
čas za interventna naročila do 2 točki.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop: meso in mesni izdelki:
1/1 Pivka perutninarstvo d.d., Neverke

30, 6256 Košana,
1/2 MIP d.d. Nova Gorica, Panovška

cesta 1, 5000 Nova Gorica,
1/3 Mesnine dežele Kranjske d.d., Ko-

lodvorska 23, 1330 Kočevje;
2. sklop: ribe: Kvibo d.o.o., Predilniška

cesta 16, 4290 Tržič;
3. sklop: mleko in mlečni izdelki:
3/1 Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,

3301 Petrovče,
3/2 Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstoje-

va 63, 1000 Ljubljana;
4. sklop:
4/1 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica,
4/2 Plešinac Neva s.p., Alešovčeva 38,

1000 Ljubljana,
4/3 Žito d.d., Šmartinska 154, 1529

Ljubljana,
4/4 Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva 53,

4220 Škofja Loka;
5. sklop: žito in mlevski izdelki:
5/1 Žito d.d., Šmartinska 154, 1529

Ljubljana,
5/2 Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva 53,

4220 Škofja Loka,
5/3 Droga d.d., Industrijska cesta 21,

6310 Izola;
6. sklop:
6/1 Trgovina pod Orehom, Magajna Ro-

bert s.p., V Radno 2, 1351 Brezovica,
6/2 Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmar-

tno 29, 1000 Ljubljana;
7. sklop: konzervirani izdelki:
7/1 Mercator d.d., Sektor eksterne tr-

govine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
7/2 Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo;
8. sklop: zamrznjena živila:
8/1 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica,
8/2 Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova

55, 1234 Mengeš,
8/3 Kvibo d.o.o., Predilniška cesta 16,

4290 Tržič;
9. sklop:
9/1 Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231

Ljubljana-Črnuče,
9/2 Mercator d.d., Sektor eksterne tr-

govine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
9/3 ERFA d.o.o., Bevkova 12, 1233 Dob;
10. sklop: Mercator d.d., Sektor ekster-

ne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana;
11. sklop:
11/1 Pivka perutninarstvo d.d., Never-

ke 30, 6256 Košana,
11/2 Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo,
11/3 Mercator d.d., Sektor eksterne tr-

govine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,

11/4 Droga d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop:
1/1 – 9,287.980 SIT,
1/2 – 26,485.482,80 SIT,
1/3 – 29,937.600,80 SIT;
2. sklop: 744.310 SIT;
3. sklop:
3/1 – 4,369.420 SIT,
3/2 – 4,886.698 SIT;
4. sklop:
4/1 – 10,785.015,78 SIT,
4/2 – 11,088.510 SIT,
4/3 – 12,683.810 SIT,
4/4 – 11,756.460 SIT;
5. sklop:
5/1 – 2,434.900 SIT,
5/2 – 2,665.074,40 SIT,
5/3 – 1,096.130,47 SIT;
6. sklop:
6/1 – 7,136.200 SIT,
6/2 – 7,556.200 SIT;
7. sklop:
7/1 – 6,283.050,12 SIT,
7/2 – 6,147.732,20 SIT;
8. sklop:
8/1 – 846.168 SIT,
8/2 – 2,119.113,50 SIT,
8/3 – 2,160.020 SIT;
9. sklop:
9/1 – 5,943.572 SIT,
9/2 – 5,614.571,20 SIT,
9/3 – 3,937.780 SIT;
10. sklop: 654.159,09 SIT;
11. sklop:
11/1 – 312.900 SIT,
11/2 – 5,474.535,71 SIT,
11/3 – 5,296.769,96 SIT,
11/4 – 2,572.619,35 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: 29,937.600,80 SIT,

8,933.343,90 SIT,
2. sklop: 1,177.225 SIT, 744.310 SIT,
3. sklop: 4,924.077,20 SIT, 674.058

SIT,
4. sklop: 12,683.810 SIT,

10,785.015,78 SIT,
5. sklop: 3,858.645,20 SIT,

1,096.130,47 SIT,
6. sklop: 8,574.538 SIT, 7,136.200 SIT,
7. sklop: 6,283.050,12 SIT, 417.200

SIT,
8. sklop: 3,133.803,33 SIT, 1,996.300

SIT,
9. sklop: 5,943.572 SIT, 3,937.780 SIT,
10. sklop: 778.886,40 SIT, 181.416

SIT,
11. sklop: 5,474.535,71 SIT, 312.900

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo
za celotno naročilo, za posamezne sklope
ali za posamezne izdelke. Ker je naročnik
za dobavo živil po posameznih sklopih iz-
bral več pogodbenih dobaviteljev se je v
pogobah obvezal, da bodo od vsakega do-
bavitelja dobavili blago najmanj v višini 20%
orientacijske pogodbene vrednosti.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 12. 2002.

Zavod za usposabljanje Janeza Levca

Št. 1949/02 Ob-84696
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-80,
01/534-66-75, e-mail: zord@zord.org.

3. Datum izbire: 29. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 20,000.000 litrov neosvinčenega
motornega bencina euro super 95, Mi-
lje (Italija).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska
c. 50, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1.020,659.122
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 0,22550 EUR/l, 0,22225 EUR/l.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 59 z dne 5. 7. 2002, Ob-6706.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 32-33 z dne 12. 4.
2002, Ob-67099.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 12. 2002.

Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte

in njenih derivatov Ljubljana

Št. 810/02 Ob-84745
1. Naročnik: Dom upokojencev Sežana.
2. Naslov naročnika: Ulica Ivana Turši-

ča 6, 6210 Sežana, tel. 05/731-17-00,
faks 05/731-17-01, e-mail: domupokojen-
cev.sezana@siol.net.

3. Datum izbire: 12. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago, Dom upokojen-
cev Sežana, Ulica Ivana Turšiča 6, 6210
Sežana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sveže meso: Mip d.d, Panovška 1,
Nova Gorica; pogodbena vrednost
3,981.258 SIT (najnižja ponudbena vred-
nost 3,981.258 SIT, najvišja ponudbena
vrednost 4,555.047 SIT);

2. piščanci, purani in kunci: Pivka perut-
ninarstvo d.d., Neverke 30, Košana; po-
godbena vrednost 933.513 SIT (najnižja po-
nudbena vrednost 933.513 SIT, najvišja po-
nudbena vrednost 1,099.175 SIT);

3. mesni izdelki: Kras d.d., Šepulje 31,
Sežana; pogodbena vrednost 1,092.564
SIT (najnižja ponudbena vrednost
1,092.564 SIT, najvišja ponudbena vred-
nost 1,200.381 SIT);

5. zamrznjene ribe: Ledo d.o.o., Brn-
čičeva 29, Ljubljana-Črnuče; pogodbena

vrednost 153.961 SIT (najnižja ponudbena
vrednost 153.961 SIT, najvišja ponudbena
vrednost 187.162 SIT);

6. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Ce-
leia d.o.o., Arja vas 92, Petrovče; pogod-
bena vrednost 2,010.596 SIT (najnižja po-
nudbena vrednost 2,010.596 SIT, najvišja
ponudbena vrednost 3,660.478 SIT);

7. zelenjava in sadje: Mercator d.d., Slo-
venčeva 25, Ljubljana; pogodbena vrednost
2,481.579 SIT (najnižja ponudbena vre-
dnost 2,481.579 SIT, najvišja ponudbena
vrednost 3,608.242 SIT);

8. zelenjava konzervirana: Ilirija trgovina
d.d., Vojkov drevored 28, Ilirska Bistrica;
pogodbena vrednost 210.558 SIT (najnižja
ponudbena vrednost 210.558 SIT, najvišja
ponudbena vrednost 225.931 SIT);

9. zelenjava zamrznjena: Ledo d.o.o.,
Brnčičeva 29, Ljubljana-Črnuče; pogodbe-
na vrednost 69.364 SIT (najnižja ponudbe-
na vrednost 69.364 SIT, najvišja ponudbe-
na vrednost 80.008 SIT);

10. krompir: Mercator d.d., Slovenčeva
25, Ljubljana; pogodbena vrednost
455.700 SIT (najnižja ponudbena vrednost
455.700 SIT, najvišja ponudbena vrednost
473.928 SIT);

11. jabolka: Mercator d.d., Slovenče-
va 25, Ljubljana; pogodbena vrednost
338.520 SIT (najnižja ponudbena vrednost
338.520 SIT, najvišja ponudbena vrednost
386.260 SIT);

12. kruh in drobno pecivo: Pekarne Mli-
notest d.o.o., Tovarniška 14, Ajdovščina;
pogodbena vrednost 649.974 SIT (najnižja
ponudbena vrednost 649.974 SIT, najvišja
ponudbena vrednost 747.722 SIT);

13. zamrznjeni izdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska c. 442, Škofljica; pogod-
bena vrednost 265.259 SIT (najnižja po-
nudbena vrednost 265.259 SIT, najvišja po-
nudbena vrednost 1,697.101 SIT);

14. jajčne testenine: Žito d.d., Šmartin-
ska 154, Ljubljana; pogodbena vrednost
267.478 SIT (najnižja ponudbena vrednost
267.478 SIT, najvišja ponudbena vrednost
371.783 SIT);

15. mlevski izdelki: Žito d.d., Šmartin-
ska 154, Ljubljana; pogodbena vrednost
143.170 SIT (najnižja ponudbena vrednost
143.170 SIT, najvišja ponudbena vrednost
188.654 SIT);

16. olje in kis: Mercator d.d., Slovenče-
va 25, Ljubljana; pogodbena vrednost
402.958 SIT (najnižja ponudbena vrednost
402.958 SIT, najvišja ponudbena vrednost
493.395 SIT);

17. ostalo prehrambeno blago: Merca-
tor d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana; pogod-
bena vrednost 1,883.762 SIT (najnižja po-
nudbena vrednost 1,883.762 SIT, najvišja
ponudbena vrednost 2,067.861 SIT).

7. Pogodbena vrednost: navedeno v
točki 6.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 38 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: navedeno v točki 6.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 82 z dne 19. 10. 2001.

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 1950/02 Ob-84697
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za obvezne rezerve nafte in njenih deriva-
tov.

2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-80,
01/534-66-75, e-mail: zord@zord.org.

3. Datum izbire: 28. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: skladišče-

nje 27.900 m3 neosvinčenega motorne-
ga bencina euro super 95.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SHELL Italia S.p.A., Via
A. Manzoni 44, Cusano Milanino.

7. Pogodbena vrednost: 418.500 EUR.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: oddaja na-

ročila po postopku s pogajanji brez predho-
dne objave.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 12. 2002.

Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte

in njenih derivatov Ljubljana

Št. 1950/02 Ob-84698
1. Naročnik: Zavod Republike Sloveni-

je za obvezne rezerve nafte in njenih deri-
vatov.

2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-80,
01/534-66-75, e-mail: zord@zord.org.

3. Datum izbire: 3. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: skladišče-

nje 39.107 m3 naftnih derivatov.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska c.
50, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 84,785.540,80
SIT/leto brez DDV, oziroma 101,742.648,30
SIT/leto z DDV.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 12. 2002.

Dom upokojencev Sežana
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: naročilo s
pogajanji brez predhodne objave.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 12. 2002.

Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte

in njenih derivatov Ljubljana

Št. 1950/02 Ob-84699
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-80,
01/534-66-75, e-mail: zord@zord.org.

3. Datum izbire: 16. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: skladišče-

nje 900 m3 kurilnega olja - ekstra lahko.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Petrol Energetika Ravne
d.o.o., Koroška c. 14, 2390 Ravne na Ko-
roškem.

7. Pogodbena vrednost: 1,334.880 SIT
brez DDV oziroma 1,601.856 SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: oddaja na-
ročila po postopku s pogajanji brez pred-
hodne objave.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 12. 2002.

Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte

in njenih derivatov Ljubljana

Javne dražbe

Ob-84701
Sindikat Vzgoje izobraževanja in znano-

sti Vzgojno varstvenega zavoda Rogaška
Slatina objavlja

javno dražbo

v sredo, 15. 1. 2003 ob 10. uri v pro-
storih Vrtca Izvir.

Predmet  javne  dražbe  je  prikolica
Adria tip 450, s tovarniško številko
4110304145, ki se nahaja v kampu Čikat
na Malem Lošinju.

Izklicna cena je 250.000 SIT.

Druge objave

Ob-84692
V skladu s tretjim odstavkom 86.a člena

Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US,
63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02)
objavljamo

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 2/05-09-21102-248/2001-9 Ob-84695
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02)
in pooblastila načelnice št. 2/02-031-
032/01 z dne 26. 4. 2001, v zadevi ugo-
tavljanja dejanskega stalnega prebivališča
Vuka Franja, sedaj neznanega prebivališča,
izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Vuk
Franju, roj. 18. 1. 1965, s prijavljenim stal-
nim prebivališčem v Ljubljani, Litostrojska
cesta 10, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-09-21102-246/2001-7 Ob-84693
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02)

Na dražbi lahko sodelujejo fizične in prav-
ne osebe, ki pred začetkom dražbe plačajo
varščino v višini 10% izklicne cene na tran-
sakcijski račun prodajalca št. 06000-
18495095 in predložijo potrdilo davčnega
urada o plačanih zapadlih davkih in obvez-
nostih. Pooblaščenci morajo predložiti po-
oblastilo.

Varščina bo kupcu vračunana v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena v ro-
ku 5 dni po opravljeni dražbi.

Stroške pogodbe plača kupec.
Plačilo pred prevzemom prikolice.
Informacije vsak dan od 8. do 9. ure, tel.

812-17-00 - Korina Kantoci.
Sindikat SVIZ VVZ Rogaška Slatina

izrek odločbe
o hrambi Akta o ustanovitvi Skupnosti

občin Slovenije, ki jo je Ministrstvo za notra-
nje zadeve Republike Slovenije izdalo dne
13. 11. 2002:

1. Statut Stalne konference lokalnih
skupnosti Slovenije – Združenja občin in
mest Slovenije, s katerim so občine članice
Stalne konference lokalnih skupnosti Slo-
venije na svoji skupščini 11. decembra
1995 ustanovile Stalno konferenco lokalnih
skupnosti Slovenije – Združenja občin in
mest Slovenije kot pravno prednico Skup-
nosti občin Slovenije, se hrani pri Ministr-
stvu za notranje zadeve.

2. Skupnost občin Slovenije, s sedežem
v Mariboru, Partizanska 1, je reprezentativ-
no združenje občin.

Lastnost reprezentativnosti združenje pri-
dobi z dnem objave akta o ustanovitvi iz
1. točke tega izreka, prečiščenega besedi-
la Statuta Skupnosti občin Slovenije (Uradni
list RS, št. 32/00) z dopolnitvijo z dne 3.
julija 2002 ter izreka te odločbe v Uradnem
listu RS.

Če Skupnost občin Slovenije na dan
12. 6. 2005 ne bo izpolnjevala pogojev za
reprezantivnost v skladu z določbo sedme-
ga odstavka 86.a člena Zakona o lokalni
samoupravi, se ji ta lastnost z odločbo od-
vzame.

Skupnost občin Slovenije

in pooblastila načelnice št. 2/02-031-
032/01 z dne 26. 4. 2001, v zadevi ugo-
tavljanja dejanskega stalnega prebivališča
Veladžić Rasima, sedaj neznanega prebiva-
lišča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Veladžić Rasimu, roj. 3. 1. 1962, s prijav-
ljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Li-
tostrojska cesta 10, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-09-21102-236/2001-8 Ob-84694
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02)
in pooblastila načelnice št. 2/02-031-
032/01 z dne 26. 4. 2001, v zadevi ugo-
tavljanja dejanskega stalnega prebivališča
Belenzada Perota, sedaj neznanega prebi-
vališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Be-
lenzada Perotu, roj. 16. 1. 1953, s prijav-
ljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Li-
tostrojska cesta 10, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 02801-11/2002 Ob-84691
1. Republika Slovenija, Upravna enota

Celje, z dnem 17. 12. 2002 sprejme v hram-
bo statut sindikata, vpisanega v evidenco
statutov sindikatov, pod zap. št. 217 z nazi-
vom Sindikat reševalcev iz vode Slovenije,
ki ga je zahtevala pooblaščena oseba sindi-
kata z imenom: Sindikat reševalcev iz vo-
de Slovenije, s sedežem Pod Kostanji 12,
3000 Celje.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil postane sindikat pravna oseba.

3. Za identifikacijo se določi matična šte-
vilka 1229001.

Objave gospodarskih
družb

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-84744
V skladu s 454. členom Zakona o gos-

podarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe JOB - Avto Puntar proiz-
vodnja in trgovina d.o.o., s sedežem Cesta
krških žrtev 135c, Krško, ki je vpisana v
sodni register Okrožnega sodišča v Krškem
pod vl. št. 1/01616/00 objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala

Osnovni kapital družbe v višini
87,311.543,88 SIT se zaradi prevelikega
obsega kapitala glede na dejavnost družbe
zniža za znesek 85,211.543,88 SIT tako,
da osnovni kapital po zmanjšanju znaša
2,100.000 SIT.

Direktor družbe JOB - Avto Puntar proiz-
vodnja in trgovina d.o.o. poziva vse upnike,
da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali sogla-
šajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

JOB Avto Puntar d.o.o.

Izvršbe
in zavarovanja

IZ-84748
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1546/02 z dne
24. 12. 2002, sta bili zastavljeni stanovanji:

– št. 1, v skupni izmeri 64,34 m2, v pritličju
stanovanjske hiše v Ljubljani, Ulica Staneta

Severja 4, ki je last zastaviteljice Roze Marije
Gorše, na podlagi pogodbe o prodaji stano-
vanja, sklenjene z Ljubljansko banko d.d. Ljub-
ljana, Trg republike 2, dne 11. 11. 1991,
dodatka št. 1 z dne 30. 4. 1992, dodatka št.
2 z dne 4. 2. 2002 in potrdila prodajalca o
plačilu celotne kupnine z dne 12. 2. 2002;

– št. 3, v skupni izmeri 68,07 m2, v pritli-
čju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Šarho-
va ulica 16, ki je last zastaviteljic, in sicer
Maše Zajšek do 5/6 in Branke Kurent Zaj-
šek do 1/6, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 7. 11. 1991, sklenjene med
RS, Zavod za raziskavo materiala in konstruk-
cij, Dimičeva 12, Ljubljana, kot prodajalcem
in Brankom Kurentom, kot kupcem ter prav-
nomočnega sklepa o dedovanju Temeljnega
sodišča v Ljubljani, I D 409/94 z dne 23. 5.
1994, in pravnomočnega sklepa o dedova-
nju Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. II D
199/2001 z dne 6. 5. 2002.

Stanovanji sta zastavljeni v korist upnice
Volksbank – Ljudske banke d.d., Ljubljana,
matična št. 5496527, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 81.500 EUR s pripadki.

IZ-84749
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1474/02 z dne
24. 12. 2002, je bilo zastavljeno stanova-
nje v izmeri 21,43 m2, ki se nahaja v IV.
nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Be-
ethovnova 12, ki je last zastavitelja Marjana
Grila, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja, sklenjene dne 24. 10.
1995, z Elko Gril, Ljubljana, Beethovnova
12, in dodatka k tej pogodbi z dne 6. 11.
2002 in izjave prodajalke o prejemu celot-
ne kupnine z dne 12. 12. 2002. Stanova-
nje je zastavljeno v korist upnice Volksbank
– Ljudske banke d.d., matična št.
5496527, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 30.672 EUR s pripadki.

IZ-84750
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marine Ružič Trat-
nik, opr. št. SV 2164/02 z dne 20. 12.
2002, je bilo zastavljeno stanovanje št. 8, v
izmeri 59,20 m2, ki se nahaja v II. nadstro-
pju objekta na Knezovi ulici 28, v Ljubljani,
soseska ŠS 1/1 ter shrambo v kleti, s pri-
padajočim sorazmernim solastniškim dele-
žem na skupnih delih, prostorih in napravah
ter na funkcionalnem zemljišču, ter garaži
št. 23, ki se nahaja na Knezovi ulici 28, v
Ljubljani, soseska ŠS 1/1, s pripadajočim
sorazmernim solastniškim deležem na sku-
pnih delih, prostorih in napravah ter na fun-
kcionalnem zemljišču, vse last dolžnika in
zastavitelja na podlagi dveh pogodb o pro-
daji nepremičnine z dne 10. 1. 2002, obe
sklenjeni z prodajalcem Ivanom Milovanovi-
čem, vse v korist upnice Raiffeisenlandes-
bank Kärnten – Rechenzentrum und Revisi-
onsverband, registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung, St. Veiter Ring
53, A – 9010 Klagenfurt, za zavarovanje
denarne terjatve dolžnika v višini 95.000
EUR s pripadki.

IZ-84751
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub-

ljane opr. št. SV – 4803/2002 z dne
27. 12. 2002, je bilo dvoinpolsobno stano-
vanje št. 17, v III. nadstropju bloka A4 na
naslovu Koseskega 3 v Ljubljani, v izmeri
69 m2, last zastaviteljice Valerije Golec, na
podlagi darilne pogodbe z dne 16. 5. 1986,
sklenjene z Furlan Hugom kot darovalcem,
zastavljeno v korist upnika Hypo Leasing,
podjetje za financiranje d.o.o., Trg Osvobo-
dilne fronte 12, 1000 Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 76.537,50
EUR s pripadki.

IZ-84752
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1478/2002 z dne
24. 12. 2002, je bilo dvosobno stanovanje
v izmeri 59,16m2, ki se nahaja v mansardi
stanovanjske hiše v Ulici kneza Koclja 035
v Mariboru, zgrajene na parceli številka
1853, pripisane pri zemljiškoknjižnem vlož-
ku številka 850, katastrska občina Mari-
bor-grad, last zastaviteljice Darje Horvat, sta-
nujoče Maribor, Ul. kneza Koclja 035, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
22. 12. 1999, sklenjene z Gra-Dri d.o.o.,
kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice
Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita Kra-
igherja 4, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 8,000.000 SIT s pripadki.

IZ-84753
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1480/2002 z dne
24. 12. 2002, je bilo stanovanje št. 002 v
izmeri 17,72m2, od tega pripadajoči kletni
prostor - shramba, v izmeri 3,70m2, v pritli-
čju stanovanjske stavbe v Mariboru, Prista-
niška ulica 002, zgrajene na parceli številka
2116, katastrska občina Koroška vrata, s
solastninsko pravico na skupnih prostorih,
delih in napravah, ki služijo stavbi kot celoti,
zemljišču, na katerem stavba stoji ter fun-
kcionalnem zemljišču, last zastaviteljice
Aleksandre Mali, stanujoče Maribor, Koro-
ška c. 175, na podlagi izročilne pogodbe
za primer smrti, sklenjene dne 12. 7. 1994
z izročevalko - zapustnico Elizabeto Kran-
čan in izpiska iz matične knjige umrlih za
Elizabeto Krančan, št. 06/8-94 z dne 9. 9.
1994, zastavljeno v korist upnice Nove kre-
ditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 1,500.000 SIT s pripadki.

IZ-84754
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora opr. št. SV 1294/2002 z dne
18. 12. 2002, so garažna mesta št. GM-36,
ki meri 14 m2, št. GM-37, ki meri 12,80 m2

in št. GM-54, ki meri 13,30 m2, ki se naha-
jajo v etaži garaže K-2, poslovno stanovanj-
skega objekta v soseski Dravske terase v
Mariboru (Koroška, Lavričeva, Strma ul.),
zgrajenega na parc. št. 1979/1, 1979/2,
1979/3, 1979/4 in 1979/5, vse k.o. Ko-
roška vrata, katerih lastnica je družba Grad-
beni finalist Zvezda d.o.o., na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 192/2002 z dne 26. 4.
2002, zastavljena v korist upnice Nove KBM
d.d., Maribor, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 4,981.295,70 SIT s pp.
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Stečajni postopki
in likvidacije

St 217/2002 S-84704
To sodišče je s sklepom St 217/2002

dne 23. 12. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom G-ALLES, trgovsko podje-
tje d.o.o., Dol 14, Borovnica, matična šte-
vilka 5332028, šifra dejavnosti 51.190.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Ro-
mana Kruhar Puc iz Logatca.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 17. 3. 2003 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 12. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 12. 2002

St 50/2002 S-84741
To sodišče je s sklepom St 50/2002

dne 23. 12. 2002 ustavilo stečajni posto-
pek nad premoženjem izbrisane družbe
Zoepritz d.o.o., Ribnica, Jurjevica 40.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 12. 2002

St 52/2002-27 S-84742
To sodišče je s sklepom opr. št. St

52/2002 z dne 23. 12. 2002 začelo stečaj-
ni postopek nad podjetjem Prodesign Po-
djetje za računalniško izrezovanje in gra-
viranje napisov, tiskarstvo, trgovino in
storitve d.o.o., Maribor, Tržaška cesta 85.

Odslej se dolžnikova firma glasi Prode-
sign Podjetje za računalniško izrezovanje in
graviranje napisov, tiskarstvo, trgovino in
storitve d.o.o. - v stečaju, Maribor, Tržaška
cesta 85, njegova matična številka je
5693624, šifra njegove dejavnosti pa
22.250.

Za stečajnega upravitelja je določen Go-
razd Zemljarič, dipl. ek., zaposlen v FISK
d.o.o., Maribor, Gosposvetska ul. 84.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in do-
kazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-

Objave sodišč

IZ-84755
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora opr. št. SV 1299/2002 z dne
19. 12. 2002 je stanovanje št. 5 v izmeri
73,47 m2 v II. nadstropju stanovanjske hiše v
Mariboru, Borštnikova ulica 39, ki stoji na
parceli št. 1147/17, ki je pripisana pri vl. št.
1488 k.o. Spodnje Radvanje, katerega la-
stnica je dolžnica ter zastaviteljica Kapitano-
vić Tadeja, stanujoča Maribor, Borštnikova
ul. 39, do celote, na podlagi prodajne pogo-
dbe št. 2329/92 z dne 17. 8. 1992, zastav-
ljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljublja-
na, Ajdovščina 4, skupaj s prepovedjo od-
svojitve in obremenitve za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 3,000.000 SIT s pp.

IZ-84756
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora opr. št. SV 1310/2002 z dne
20. 12. 2002, je triinpolsobno stanovanje
št. 59 v IV. nadstropju – mansardi, v izmeri
87 m2, s kletnim prostorom – shrambo št.
59 v izmeri 4,20 m2, v stanovanjski stavbi v
Mariboru, Stantetova ulica 20, ki stoji na
parc. št. 932/1 k.o. Sp. Radvanje, katere-
ga lastnica je Kermel Mateja, stanujoča Ma-
ribor, Prvomajska ul. 3, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 21. 11. 2002, zastavljeno v
korist upnice Probanke d.d., Maribor, Go-
sposka 23, skupaj s prepovedjo odsvojitve
in obremenitve, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 6,000.000 SIT s pp.

IZ-84757
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Ma-
ribora opr. št. SV 1325/2002 z dne 23. 12.
2002, je poslovni prostor št. 8 v izmeri
36,02 m2 v pritličju poslovnega objekta na
Partizanski cesti 28 – 30 v Mariboru, pri če-
mer etažna lastnina še ni vpisana v zemljiški
knjigi, objekt stoji na parc. št. 1151 in
1152/1, k.o. Maribor-Grad, katerega lastni-
ca je Dragica Maček, Keltska ul. 10, Razva-
nje, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
5. 12. 1996, sklenjene s prodajalcem MOR
d.o.o. iz Maribora in je zastavljen v korist SKB
banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, za terjatvi
v skupnem znesku 45,000.000 SIT s pp.

IZ-84758
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora opr. št. SV 1312/2002 z dne
20. 12. 2002, sta poslovni prostor št. 6 v
izmeri 13,50 m2 in poslovni prostor št. 7 v
izmeri 19,34 m2, v severnem traktu poslov-
nega objekta na Pekrski c. 6 v Mariboru, ki
stoji na parceli št. 1136/2, ki je pripisana
pri vložni št. 1677 k.o. Studenci, katerih
lastnica je dolžnica ter zastaviteljica družba
Zebrio d.o.o., Maribor, Pekrska c. 6, do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 23. 12. 1994, s prilogama in njenega
dodatka št. 2 z dne 11. 9. 1995, zastavlje-
no v korist upnice SKB Banke d.d. Ljublja-
na, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 1,200.000 SIT s pp.

IZ-84759
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Jožeta Ratnika iz Mur-

ske Sobote, Kocljeva 14A, opr. št. SV
654/2002 z dne 17. 12. 2002, je bil po-
slovni lokal, in sicer gostinski lokal, ki meri
skupaj 98,72 m2, od tega biffe 47,25 m2,
priročna kuhinja 21,27 m2, skladišče
6,24 m2, garderoba 3,54 m2, WC 1,48 m2,
predprostor 6,25 m2, vetrolov 4,50 m2, pred-
prostor WC ženski 2,28 m2, WC ženski
1,20 m2, predprostor WC moški 3,15 m2 in
WC moški 1,56 m2, vse stoječe na parcelni
številki 310/1, pripisano k vložni številki 203
katastrska občina Tišina, last dolžnice in za-
staviteljice Anite Flegar s.p., rojene 16. 3.
1973, s poslovnim sedežem Tišina 5, stanu-
joče Tišina 21, na podlagi prodajne pogod-
be z dne 31. 1. 2002, zastavljen v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljublja-
na, Divizija Pomurje, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT sku-
paj s pripadki. Dolžnici in zastaviteljici se pre-
poveduje nadaljnja odtujitev in obremenitev
navedene nepremičnine.

IZ-84793
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 2254/02 z dne 30. 12.
2002, je bilo stanovanje št. 21 v izmeri
80,83 m2, ki se nahaja v tretjem nadstropju
stanovanjske stavbe Koželjskega 4 v Vele-
nju, ki stoji na parc. št. 2397/139, vl. št.
1685, k.o. Velenje, s pripadajočim ideal-
nim deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih, napravah in na funkcionalnem zem-
ljišču stanovanjske stavbe Koželjskega 4 v
Velenju, last zastaviteljev Šart Janice in Šart
Vladimirja, zastavljeno v korist upnice Dem-
šar Silvestre za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 18.480 EUR s pripadki.

IZ-84794
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 1182/02 z dne 24. 12.
2002, je bil poslovni prostor v izmeri
100 m2, ki se nahaja v pritličju levo od glav-
nega vhoda poslovne stavbe na naslovu
Osojnikova 3, Ptuj, skupaj z ustreznim sola-
stniškim deležem na skupnih objektih, delih
in napravah ter na stavbnem in funkcional-
nem zemljišču, parc. št. 1124, pripisani pri
vl. št. 2596, k.o. Ptuj, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 19. 10. 1994, skle-
njene med Unagradnjo, d.o.o., Martinom
Lisjakom in Štefko Lisjak, oba stan. Bizovi-
ška 41, Dobrunje, last dolžnika in zastavite-
lja Hvalec Marjana in Hvalec Franca, oba iz
Kidričevega, Lovrenška cesta 3, zastavljen
v korist upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana, Podružnica Ptuj, Prešerno-
va 6, Ptuj, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 195.000 EUR s pripadki.

IZ-84798
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1458/2002 z dne
20. 12. 2002 so bili pisarniški prostori z
oznakami P1/4-1, 2, 3, 4 v skupni izmeri
121,04 m2, v 4. nadstropju objekta Can-
karjeva ulica 6, ki stoji na parceli št.
1208/2, katastrska občina Maribor-grad in
garažno mesto številka 7 velikosti 13,75 m2,
v tretji podzemni kletni etaži objekta ob Can-
karjevi ulici, last dolžnika in zastavitelja Re-

vizija d.o.o., Gregorčičeva ul. 29/b, Mari-
bor, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 13. 12. 2002, sklenjene s prodajalce-
ma Komunaprojekt d.d., Partizanska 3-5,
Maribor in Gradis Inženiring d.d., Letališka
33, Ljubljana, zastavljeni v korist upnice Pro-
banke d.d. Maribor, Gosposka 23, Mari-
bor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
80.000 EUR s pripadki.
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natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica.

Narok za preizkus teratev bo dne 8. 4.
2003 ob 9. uri v sobi št. 240 tega sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno de-
sko naslovnega sodišča dne 23. 12. 2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 12. 2002

St 32/2000-46 S-84743
Po drugem odstavku 99. člena Zakona

o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji -
ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžni-
kom MIT Podjetje za vzrejo drobnice in
predelavo, Lendava d.o.o., Tomšičeva 3,
Lendava - v stečaju, zaključi.

Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 12. 2002

Sodni register

Sklepi o izbrisu po
33. členu ZFPPod

KRANJ

Sr-63467
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/01289 z dne 17. 12.
2002 pod št. vložka 1/06073/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1227629
Firma: GTA NEPTUN, turizem, trgovi-

na in gostinstvo, d.o.o. Jesenice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: CESTA TONETA TOMŠIČA ŠT.

91, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-

stopka izbrisa je bi dne 11. 2. 2002 vložen
ugovor. Ugovor je kot neutemeljen zavrnjen,
zato je sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospodar-
ska družba izbriše iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za dru-
žbenika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-63503
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02100 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/01039/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

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

Matična številka: 5352932
Firma: GRAFIKA ŽNIDARIČ, tiskarstvo,

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

govornostjo
Sedež: LAZE 7, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 4.000.000,00 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. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63504
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02101 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/01160/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5367859
Firma: EGIDA SANITETNA HIŠA, podje-

tje za trgovino, raziskovalno razvojne sto-
ritve in marketing, d.o.o., Preddvor

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: HOTEMAŽE 81, 4205 PRED-
DVOR

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

Sr-63505
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02102 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/01387/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5405289
Firma: HITBI, d.o.o., hotelirstvo, turi-

zem, trgovina, Bled
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: KOLODVORSKA 1, 4000

KRANJ
Osnovni kapital: 3.746.000,00 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. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63506
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02103 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/01898/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5455081
Firma: MIGO, d.o.o., podjetje za grad-

beništvo, trgovino na drob no in debelo,
turizem in izvoz ter uvoz Cerklje na Go-
renjskem

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: CERKLJANSKA DOBRAVA 13,
64207 CERKLJE NA GORENJSKEM

Osnovni kapital: 3.460.510,00 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. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63507
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02104 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/02052/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALF, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Žiri

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: MLADINSKA ULICA 4, 4226
ŽIRI

Osnovni kapital: 1.641.500,00 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. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.
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Sr-63508
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02105 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/02189/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5470668
Firma: SGPP MOJSTRANA, gradbeno

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

govornostjo
Sedež: TRIGLAVSKA 64, 4281 MOJ-

STRANA
Osnovni kapital: 1.508.400,00 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. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63509
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02106 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/02456/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5516340
Firma: DVOJNI W, finančno svetova-

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

govornostjo
Sedež: ZLATO POLJE 12 C, 4000

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

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

Sr-63510
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02107 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/03184/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5589053
Firma: MAPER, podjetje za trgovino in

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

govornostjo
Sedež: PODLUBNIK 156, 4220 ŠKO-

FJA LOKA

Osnovni kapital: 1.541.390,00 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. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63511
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02108 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/03279/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5613884
Firma: RASTA, trgovsko, proizvodno

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

govornostjo
Sedež: BOROVŠKA 73, 4280 KRANJ-

SKA GORA
Osnovni kapital: 1.504.000,00 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. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63512
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02109 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/03466/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5629403
Firma: BAJŽELJ TRANSPORT, podje-

tje za notranji in mednarodni prevoz
Kranj, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: JEŠETOVA 16, 64000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

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

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

Sr-63513
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02110 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/03598/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5641462
Firma: ŠROT, predelava in sortiranje

kovinskih in ostalih odpadkov, izolacije
in trgovina, d.o.o., Jesenice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: CESTA ŽELEZARJEV 8, 4270
JESENICE

Osnovni kapital: 1.686.600,00 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. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63514
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02111 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/03970/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5667780
Firma: OXA, podjetje za trgovino,

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

govornostjo
Sedež: RETNJE 1 A, 4294 KRIŽE
Osnovni kapital: 1.511.000,00 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.
l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje so-
dišče.

Sr-63515
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02112 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/04078/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5704634
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Firma: GENERAL, notranja in zunanja
trgovina ter storitve, Cerklje d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: ZG. BRNIK 127, 4207 CERK-
LJE

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

Sr-63516
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02113 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/04304/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5713846
Firma: EN SI EM, podjetje za proizvo-

dno, trgovinsko in storitveno dejavnost,
d.o.o. Škofja Loka

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: FRANKOVO NASELJE 107,
64220 ŠKOFJA LOKA

Osnovni kapital: 1.521.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

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

Sr-63517
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02114 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/04429/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5812429
Firma: BIZJAK, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: PREDOSLJE 129 C, 4000

KRANJ
Osnovni kapital: 1.524.000,00 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. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-

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

Sr-63518
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02115 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/04582/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5745969
Firma: VIOLA, trgovina s pohištvom,

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

govornostjo
Sedež: DRULOVKA 6 A, 64000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

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

Sr-63519
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02116 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/04625/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5755409
Firma: TRG-ŠPORT, d.o.o., izvoz -

uvoz, rekreacija, gradbeništvo, Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: C. NA BRDO 59, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.625.000,00 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. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63520
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02117 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/04671/00 vpisalo v

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

Matična številka: 5756294
Firma: GM, Podjetje za trgovino, turi-

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

govornostjo
Sedež: HRUŠICA 57 A, 4270 JESE-

NICE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

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

Sr-63521
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02118 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/04829/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5789567
Firma: CONTACTA, proizvodno in tr-

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

govornostjo
Sedež: GUBČEVA 5, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.840,00 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. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63522
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02119 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/04976/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5781124
Firma: STESA, trgovsko, gostinsko in

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

govornostjo
Sedež: BELSKA C. 46, 4205 PRED-

DVOR
Osnovni kapital: 1.619.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-

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

Sr-63523
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02120 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/04987/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5843685
Firma: PERAD, podjetje za kmetijstvo

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

govornostjo
Sedež: UL. POKOPALIŠKA 22, 64000

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

Sr-63524
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02121 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/05232/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TEIK, telekomunikacije in elek-
troinstalacije, d.o.o., Kranj

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: BREG OB SAVI 27, 64211
MAVČIČE

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

Sr-63525
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02122 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/05694/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5925452
Firma: BYTYQI IN OSTALI, družba za

gradbeništvo, Kropa, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: KROPA 125, 4245 KROPA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

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

Sr-63526
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02123 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/05773/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5934460
Firma: PALMA, OSMIČEVIĆ, storitve-

no podjetje, k.d., Jesenice
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: CESTA TALCEV 18, 4270 JE-

SENICE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

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

Sr-63527
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02124 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/05905/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5992087
Firma: FAIN IN OSTALI, trgovina, po-

sredništvo, transport, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: GOLNIŠKA 43, 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. l. RS,

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

Sr-63528
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02125 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/05920/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5986591
Firma: ANDREA TRADE, proizvodnja

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

govornostjo
Sedež: JOBSTOVA 1, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

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

Sr-63529
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02126 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/06038/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1199196
Firma: CONSTRUCTOR INTERNATIO-

NAL, proizvodnja in prodaja, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: PREDDVOR, 4205 PREDDVOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

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

Sr-63530
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02127 z dne 16. 12.
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2002 pod št. vložka 1/06136/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5574293
Firma: GREGORI, podjetje za storitve,

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

govornostjo
Sedež: PODKOREN 72, 4280 KRANJ-

SKA GORA
Osnovni kapital: 1.718.000,00 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. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63531
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02128 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/06138/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1253298
Firma: DARIO, gostinsko in trgovsko

podjetje, d.o.o., Nomenj 37, Bohinjska
Bistrica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: NOMENJ 37, 4264 BOHINJ-
SKA BISTRICA

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

Sr-63532
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02129 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/06200/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5945283
Firma: ATS - SL, proizvodno in trgov-

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

govornostjo
Sedež: LJUBLJANSKA CESTA 24/A,

4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.516.800,00 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. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63533
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02130 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/06233/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1303872
Firma: SHARR BRODEC, BAHTIJARI IN

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

odgovornostjo
Sedež: STRUŽEVO 3 A, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

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

Sr-63534
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02131 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/06355/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1359355
Firma: PRIVILEGE, storitve in trgovi-

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

govornostjo
Sedež: KIDRIČEVA CESTA 51, 4220

ŠKOFJA LOKA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

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

Sklepi o izbrisu po
35. členu ZFPPod

KOPER

Sr-63498
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01632 z dne 19. 12.
2002 pod št. vložka 1/01314/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

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

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

Skrajšana firma: DARINKA d.o.o. Pivka
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vilharjeva ulica 19, 6257

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

jeva ulica 19, 6257 PIVKA, osnovni vložek:
1.560.440 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FURLAN DARINKA, Vilharjeva ulica
19, 6257 PIVKA, 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-63499
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01633 z dne 19. 12.
2002 pod št. vložka 1/01795/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5455251
Firma: BARON gostinstvo in storitve

d.o.o. Koper
Skrajšana firma: BARON 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, osnovni vložek:
1.554.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor REDEK BOJAN, Dragonja 60, 6333
SEČOVLJE, 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-63500
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01634 z dne 19. 12.
2002 pod št. vložka 1/02959/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5594740
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Firma: NANI, trgovina in komercialne
storitve, export-import, KELMENDI, k.d.

Skrajšana firma: NANI, 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, Osnovni, vložek: 2.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0; KELMENDI AR-
BEN osnovna šola, Ul. Slobode 9, PEĆ,
JUGOSLAVIJA, Osnovni, vložek: 2.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; KELMENDI
REKIBE končana osnovna šola, Lirise št. 9,
PEĆ, JUGOSLAVIJA, Osnovni, vložek:
2.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
KELMENDI ATEDHE končana osnovna šo-
la, Ul. Svobode 9, PEĆ, JUGOSLAVIJA,
odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist KELMENDI ARBEN, Ukmarjeva ulica
2, 6320 PORTOROŽ, razrešitev: 0. 0. 0;
prokurist KELMENDI SALI, Ukmarjeva ulica
2, Lucija, 6320 PORTOROŽ, razrešitev:
0. 0. 0; prokurist KELMENDI REKIBE, Liri-
se št. 9, PEĆ, JUGOSLAVIJA, razrešitev:
0. 0. 0; družbenik KELMENDI ATEDHE, Ul.
Svobode 9, PEĆ, JUGOSLAVIJA, razreši-
tev: 0. 0. 0, komplementar, zastopa brez
omejitev.

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

Sr-63501
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01635 z dne 19. 12.
2002 pod št. vložka 1/03465/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

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

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

Skrajšana firma: MEM d.o.o. Izola
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, Osnovni, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
MUHA FORCA EDA, 9. korpusa 16, 6310
IZOLA, Osnovni, vložek: 750.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MUHA MILIVOJ, 9. korpusa 16,
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-63502
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01636 z dne 19. 12.
2002 pod št. vložka 1/04767/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5852153

Firma: CRANCO d.o.o., Podjetje za
vzdrževanje strojne opreme in dvigal,
Koper

Skrajšana firma: CRANCO d.o.o. 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,
Osnovni, vložek: 300.000 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 0. 0. 0; CERGOLJ ZDRAVKO,
Senčna pot št. 89/A, Lucija, 6320 PORTO-
ROŽ, Osnovni, vložek: 300.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 0. 0. 0; LAMPE ANDREJ,
Dekani št. 270, 6271 DEKANI, Osnovni,
vložek: 300.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
ostalo LAMPE ANDREJ, Dekani št. 270,
6271 DEKANI, razrešitev: 0. 0. 0, v.d. di-
rektorja, za sklenitev pravnega posla, ki za-
vezuje družbo za več kot 1.000.000,00 SIT
potrebuje soglasje skupščine družbe; osta-
lo FAVENTO LUCIJAN, Naldinijeva ulica št.
9, 6000 KOPER, razrešitev: 0. 0. 0, name-
stnik direktorja, za sklenitev pravnega po-
sla, ki zavezuje družbo za več kot
1.000.000,00 SIT potrebuje soglasje skup-
ščine družbe.

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

KRANJ

Sr-63535
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02132 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/01454/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5408865
Firma: TOMA, Info-Import-Export,

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

govornostjo
Sedež: HRASTJE 38, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KNIFIC TOMAŽ, HRASTJE

38, 4000 KRANJ, Osnovni, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 5. 12.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KNIFIC TOMAŽ, HRASTJE 38, 4000
KRANJ, razrešitev: 5. 12. 2002, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63536
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02133 z dne 17. 12.
2002 pod št. vložka 1/02021/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5876109
Firma: MIZARSTVO OVSENIK, proiz-

vodnja in trgovina z lesom, Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: MIZARSTVO OVSE-

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

govornostjo
Sedež: JEZERSKA C. 108 C, 4000

KRANJ
Osnovni kapital: 6.710.000,00 SIT
Ustanovitelji: OVSENIK ALOJZ, JEZER-

SKA 108 C, 4000 KRANJ, osnovni vložek:
3.355.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 5. 12.
2002; OVSENIK DOMEN, JEZERSKA 108
C, 4000 KRANJ, osnovni vložek: 671.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 5. 12. 2002; OV-
SENIK MATEJA, JEZERSKA 108 C, 4000
KRANJ, osnovni vložek: 671.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 5. 12. 2002; OVSENIK
MARIJA, JEZERSKA 108 C, 4000 KRANJ,
osnovni vložek: 2.013.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 5. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor OVSENIK ALOJZ, JEZERSKA 108
C, 4000 KRANJ, razrešitev: 5. 12. 2002,
zastopa brez omejitev; ostalo OVSENIK MA-
TEJA, JEZERSKA 108 C, 4000 KRANJ,
razrešitev: 5. 12. 2002, referent, zastopa
brez omejitev; ostalo OVSENIK MARIJA, JE-
ZERSKA 108 C, 4000 KRANJ, razrešitev:
5. 12. 2002, namestnik direktorja, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63537
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02134 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/02139/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

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

rekreacija, svetovanje, d.o.o. Škofja Loka
Skrajšana firma: SPORTS LIFE PEVC,

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

govornostjo
Sedež: CESTA TALCEV 6, 4220 ŠKO-

FJA LOKA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEVC ANTON, PODLU-

BNIK 157, 4220 ŠKOFJA LOKA, osnovni
vložek: 1.502.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 5. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PEVC ANTON, PODLUBNIK 157,
4220 ŠKOFJA LOKA, razrešitev: 5. 12.
2002, zastopa brez omejitev; ostalo PEVC
EMA, CESTA TALCEV 6, 4220 ŠKOFJA
LOKA, razrešitev: 5. 12. 2002, namestnica
direktorja zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63538
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02135 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/02152/00 na pod-
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lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5481805
Firma: MARTIN KRPAN, podjetje za tr-

govino, gostinstvo, turizem, storitv za-
stopanje, d.o.o., Stara Fužina

Skrajšana firma: MARTIN KRPAN,
d.o.o., Stara Fužina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: STARA FUŽINA 53 B, 64265
BOHINJSKO JEZERO

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SOKLIČ NATAŠA, POLJE

28, 4264 BOHINJSKA BISTRICA, osnovni
vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 5. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SOKLIČ NATAŠA, POLJE 28, 4264
BOHINJSKA BISTRICA, razrešitev: 5. 12.
2002, neomejeno.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63539
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02136 z dne
16. 12. 2002 pod št. vložka 1/02278/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5722225
Firma: DESIGN & REKLAME, trgovsko,

proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.,
Kranj

Skrajšana firma: DESIGN & REKLAME,
d.o.o., Kranj

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: C. TALCEV 17 B, 64290
KRANJ

Osnovni kapital: 1.660.152,00 SIT
Ustanovitelji: HERLEC TOMMY, C. TAL-

CEV 17 B, 4000 KRANJ, osnovni vložek:
1.660.152 SIT, ne odgovarja, izstop: 5. 12.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HERLEC TOMMY, C. TALCEV 17 B,
4000 KRANJ, razrešitev: 5. 12. 2002, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63540
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02137 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/02411/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: INŠTITUT ZA TEHNOLOGIJO
VARSTVA OKOLJA KRANJ

Skrajšana firma: ITVO Kranj
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: C. JLA 6, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT

Ustanovitelji: BIO-TEHNA ENGINEE-
RING, D.O.O., KRANJ, C. STANETA ŽA-
GARJA 20, 4000 KRANJ, osnovni vložek:
10.000 SIT, ostalo, izstop: 5. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: osta-
lo MEDEN NEVENKA, razrešitev: 5. 12.
2002, v.d. direktorja zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63541
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02138 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/02416/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5879671
Firma: ULTRASERVIS, trgovina, go-

stinstvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ULTRASERVIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: RATEČE ŠT. 163, 4283 RA-

TEČE
Osnovni kapital: 1.752.400,00 SIT
Ustanovitelji: LAVTIŽAR JOŽEF, RATE-

ČE 163, 4283 RATEČE, osnovni vložek:
1.752.400 SIT, ne odgovarja, izstop: 5. 12.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LAVTIŽAR JOŽEF, RATEČE 163,
4283 RATEČE, razrešitev: 5. 12. 2002, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63542
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02139 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/02724/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5536073
Firma: Y & Y, podjetje za marketing in

inženiring, d.o.o., Škofja Loka
Skrajšana firma: Y & Y, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: ŠOLSKA UL. 3, 64220 ŠKO-

FJA LOKA
Osnovni kapital: 1.683.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOH SLAVKO, PRESET-

NIKOVA 3, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 1.683.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
5. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BOH SLAVKO, PRESETNIKOVA 3,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 5. 12. 2002,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63543
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02140 z dne 16. 12.

2002 pod št. vložka 1/02788/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

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

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

Skrajšana firma: BEBOP, d.o.o., Jese-
nice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

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

Osnovni kapital: 1.553.000,00 SIT
Ustanovitelji: PODLOGAR STANISLAV,

C. TAVČARJA 1 B, 4270 JESENICE, osnov-
ni vložek: 776.500 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 5. 12. 2002; PODLOGAR SAMO, C.
TAVČARJA 1 B, 4270 JESENICE, osnovni
vložek: 776.500 SIT, ne odgovarja, izstop:
5. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PODLOGAR STANISLAV, C. TAV-
ČARJA 1 B, 4270 JESENICE, razrešitev:
5. 12. 2002, zastopa brez omejitev; ostalo
PODLOGAR SAMO, C. TAVČARJA 1 B,
4270 JESENICE, razrešitev: 5. 12. 2002.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63544
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02141 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/03212/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

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

no in finance, d.o.o., Bled
Skrajšana firma: RESIDENCE, d.o.o.,

Bled
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: KOROŠKA 11, 4260 BLED
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: OMAN NICHOLAS ALEX-

SANDER, KOROŠKA 11, 4260 BLED,
osnovni vložek: 1.508.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 5. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RAUTNER MATEJA, razrešitev:
5. 12. 2002, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63545
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02142 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/03230/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5598206
Firma: NORMA CONSULTING, podje-

tje za svetovalne dejavnosti Radovljica,
d.o.o.
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Skrajšana firma: NORMA CONSUL-
TING, Radovljica, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: KRANJSKA 2, 4240 RADOV-
LJICA

Osnovni kapital: 5.902.000,00 SIT
Ustanovitelji: FRIEDRICH-SPRUNG KA-

RIN, LOTZESTRASSE 32, GOTTINGEN,
ZRN, osnovni vložek: 2.951.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 5. 12. 2002; SPRUNG
RUDIGER, LOTZESTRASSE 32, GOTTIN-
GEN, NEMČIJA, osnovni vložek:
2.951.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
5. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ČERNE MATJAŽ, ST. ŽAGARJA 15
A, 4240 RADOVLJICA, razrešitev: 5. 12.
2002, neomejeno; prokurist SPRUNG RU-
DIGER, LOTZESTRASSE 32, GOTTINGEN,
NEMČIJA, razrešitev: 5. 12. 2002.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63546
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02143 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/04015/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5679133
Firma: INSTRUKTA - LIDIJA FORNA-

ZARIČ IN OSTALI, marketing in ekonom-
ska propaganda d.n.o. Tržič

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: POT NA BISTRIŠKO PLANINO
42, 64290 BISTRICA PRI TRŽIČU

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: FORNAZARIČ ERŽEN LI-

DIJA, POT NA BISTRIŠKO PLANINO 42,
4290 TRŽIČ, osnovni vložek: 4.000 SIT,
odg. s svojim premož, izstop: 5. 12. 2002;
ERŽEN BORIS, POT NA BISTRIŠKO PLA-
NINO 42, 4290 TRŽIČ, osnovni vložek:
4.000 SIT, odg. s svojim premož, izstop:
5. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik FORNAZARIČ ERŽEN LIDIJA,
POT NA BISTRIŠKO PLANINO 42, 4290
TRŽIČ, razrešitev: 5. 12. 2002, zastopa
brez omejitev; družbenik ERŽEN BORIS,
POT NA BISTRIŠKO PLANINO 42, 4290
TRŽIČ, razrešitev: 5. 12. 2002, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63547
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02144 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/04156/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5693888
Firma: MYTHOS, podjetje za trgovino

in storitve, d.o.o., Begunje

Skrajšana firma: MYTHOS, d.o.o., Be-
gunje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: POLJČE 34, 64275 BEGUNJE
Osnovni kapital: 1.503.815,00 SIT
Ustanovitelji: ŠIROVNIK JELKA, POLJČE

34, 4275 BEGUNJE, osnovni vložek:
574.380 SIT, ne odgovarja, izstop: 5. 12.
2002; LOVRIČ LJUBOMIR, POLJČE 34,
4275 BEGUNJE, osnovni vložek: 929.435
SIT, ne odgovarja, izstop: 5. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
ostalo ŠIROVNIK JELKA, POLJČE 34,
4275 BEGUNJE, razrešitev: 5. 12. 2002,
poslovodja zastopa brez omejitev; ostalo
LOVRIČ LJUBOMIR, POLJČE 34, 4275
BEGUNJE, razrešitev: 5. 12. 2002, poslo-
vodja zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63548
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02145 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/04377/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

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

d.o.o., Šenčur
Skrajšana firma: MONSUN, d.o.o., Šen-

čur
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: DELAVSKA 13, 4208 ŠENČUR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽLEBNIK ANDREJA, DE-

LAVSKA 13, 4208 ŠENČUR, osnovni vlo-
žek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
5. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŽLEBNIK ANDREJA, DELAVSKA 13,
4208 ŠENČUR, razrešitev: 5. 12. 2002,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63549
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02146 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/04614/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

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

belo in drobno Kranj,
Skrajšana firma: PRUČKA, d.o.o.

KRANJ
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: SMLEDNIŠKA 43, 64000

KRANJ
Osnovni kapital: 1.827.500,00 SIT
Ustanovitelji: MALOVRH BARBARA,

SMLEDNIŠKA 43, 4000 KRANJ, osnovni
vložek: 913.750 SIT, ne odgovarja, izstop:

5. 12. 2002; MALOVRH MATEJ, SMLE-
DNIŠKA 43, 4000 KRANJ, osnovni vložek:
913.750 SIT, ne odgovarja, izstop: 5. 12.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MALOVRH BARBARA, SMLEDNIŠKA
43, 4000 KRANJ, razrešitev: 5. 12. 2002,
zastopa brez omejitev; ostalo MALOVRH
MATEJ, SMLEDNIŠKA 43, 4000 KRANJ,
razrešitev: 5. 12. 2002, zastopa brez ome-
jitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63550
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02147 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/04928/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5789770
Firma: SABEX, trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Jesenice
Skrajšana firma: SABEX, d.o.o., Jese-

nice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: TOMŠIČEVA 54, 4270 JESE-

NICE
Osnovni kapital: 1.610.300,00 SIT
Ustanovitelji: SAMARDŽIJA DRAGAN,

STRAŽIŠARJEVA 27, 4270 JESENICE,
osnovni vložek: 1.610.300 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 5. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SAMARDŽIJA DRAGAN, STRAŽIŠAR-
JEVA 27, 4270 JESENICE, razrešitev:
5. 12. 2002, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63551
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02148 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/04941/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5794722
Firma: CEHNER, proizvodno trgovsko

podjetje, d.o.o. Kranj
Skrajšana firma: CEHNER, d.o.o. Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: RETLJEVA 8, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.510.371,00 SIT
Ustanovitelji: CEHNER SLAVICA, ORE-

HOVLJE 11, 4000 KRANJ, osnovni vložek:
1.510.371 SIT, ne odgovarja, izstop: 5. 12.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
ostalo CEHNER IRMA, OREHOVLJE 11,
4000 KRANJ, razrešitev: 5. 12. 2002, po-
slovodja, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.
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Sr-63552
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02149 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/05043/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5785391
Firma: KOPA, d.o.o., proizvodnja, trgo-

vina, storitve, Poljane nad Škofjo Loko
Skrajšana firma: KOPA, d.o.o., Poljane

nad Škofjo Loko
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: MUROVA 6, 4225 POLJANE
Osnovni kapital: 1.937.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOS LOJZE, MURAVE 6,

4223 POLJANE, osnovni vložek:
1.937.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 5. 12.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOS LOJZE, MURAVE 6, 4223 PO-
LJANE, razrešitev: 5. 12. 2002, zastopa
brez omejitev; ostalo KOS MARIJA, razreši-
tev: 5. 12. 2002, namestnik direktorja za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63553
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02150 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/05058/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

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

tje za turizem, šport in finance
Skrajšana firma: LOTOS SPORT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: BROD 11, 64264 BOHINJSKA

BISTRICA
Osnovni kapital: 2.039.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEDJA JANEZ, BROD 11,

4264 BOHINJSKA BISTRICA, osnovni vlo-
žek: 1.193.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
5. 12. 2002; MEDJA KRISTINA, BROD 11,
4264 BOHINJSKA BISTRICA, osnovni vlo-
žek: 846.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
5. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MEDJA JANEZ, BROD 11, 4264 BO-
HINJSKA BISTRICA, razrešitev: 5. 12.
2002, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63554
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02151 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/05335/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5852714

Firma: SAMSON STORITVE - ADŽIČ IN
DRUŽBENIK, d.n.o., Radovljica

Skrajšana firma: SAMSON STORITVE -
ADŽIČ IN DRUŽBENIK, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: BEZJE 13, 4280 KRANJSKA
GORA

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ADŽIČ SUZANA, LANGU-

SOVA 48, 4240 RADOVLJICA, odg. s svo-
jim premož, izstop: 5. 12. 2002; ANDRE-
JIČ MILOŠ, PREŠERNOVA 9, 4240 RA-
DOVLJICA, odg. s svojim premož, izstop:
5. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik ADŽIČ SUZANA, LANGUSOVA 48,
4240 RADOVLJICA, razrešitev: 5. 12.
2002, zastopa neomejeno; družbenik AN-
DREJIČ MILOŠ, PREŠERNOVA 9, 4240
RADOVLJICA, razrešitev: 5. 12. 2002, za-
stopa neomejeno.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63555
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02152 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/05543/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

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

ski servis, d.n.o.
Skrajšana firma: ZUPAN & ZUPAN,

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

odgovornostjo
Sedež: BAŠELJ 65, 64205 PREDDVOR
Ustanovitelji: ZUPAN ANA, BAŠELJ 65,

4205 PREDDVOR, odg. s svojim premož,
izstop: 5. 12. 2002; ZUPAN STANISLAV,
BAŠELJ 65, 4205 PREDDVOR, odg. s svo-
jim premož, izstop: 5. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZUPAN ANA, BAŠELJ 65, 4205
PREDDVOR, razrešitev: 5. 12. 2002, za-
stopa brez omejitev; ostalo ZUPAN STANI-
SLAV, BAŠELJ 65, 4205 PREDDVOR, raz-
rešitev: 5. 12. 2002, pomočnik direktorja,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63556
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02153 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/05874/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5947995
Firma: SIRARSKA ZADRUGA V NOME-

NJU, O.O.
Skrajšana firma: SIRARSKA ZADRUGA

V NOMENJU
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo

Sedež: NOMENJ 22, 4264 BOHINJ-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 204.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽNIDAR JANEZ, NOMENJ

17, 4264 BOHINJSKA BISTRICA, osnovni
vložek: 26.000 SIT, ostalo, izstop: 5. 12.
2002; URBANC MARIJA, NOMENJ 38,
4264 BOHINJSKA BISTRICA, osnovni vlo-
žek: 10.000 SIT, ostalo, izstop: 5. 12.
2002; STARE JOŽE, NOMENJ 29, 4264
BOHINJSKA BISTRICA, osnovni vložek:
8.000 SIT, ostalo, izstop: 5. 12. 2002;
LONCNAR PETER, NOMENJ 14, 4264
BOHINJSKA BISTRICA, osnovni vložek:
8.000 SIT, ostalo, izstop: 5. 12. 2002;
STARE JOŽE, NOMENJ 39, 4264 BOHINJ-
SKA BISTRICA, osnovni vložek: 4.000 SIT,
ostalo, izstop: 5. 12. 2002; ŽMITEK AN-
TON, NOMENJ 24, 4264 BOHINJSKA BIS-
TRICA, osnovni vložek: 10.000 SIT, ostalo,
izstop: 5. 12. 2002; SUŠNIK EMIL, NO-
MENJ 42, 4264 BOHINJSKA BISTRICA,
osnovni vložek: 18.000 SIT, ostalo, izstop:
5. 12. 2002; STARE FRANC, NOMENJ 16,
4264 BOHINJSKA BISTRICA, osnovni vlo-
žek: 24.000 SIT, ostalo, izstop: 5. 12.
2002; ZUPAN PAVEL, NOMENJ 35, 4264
BOHINJSKA BISTRICA, osnovni vložek:
14.000 SIT, ostalo, izstop: 5. 12. 2002;
MULEJ JOŽE, NOMENJ 45, 4264 BO-
HINJSKA BISTRICA, osnovni vložek:
28.000 SIT, ostalo, izstop: 5. 12. 2002;
SUŠNIK TEREZIJA, NOMENJ 10, 4264
BOHINJSKA BISTRICA, osnovni vložek:
8.000 SIT, ostalo, izstop: 5. 12. 2002;
STARE JANEZ, NOMENJ 36, 4264 BO-
HINJSKA BISTRICA, osnovni vložek: 8.000
SIT, ostalo, izstop: 5. 12. 2002; ZUPAN
JAKOB, NOMENJ 9, 4264 BOHINJSKA
BISTRICA, osnovni vložek: 18.000 SIT,
ostalo, izstop: 5. 12. 2002; JENSKO
ALOJZ, NOMENJ 15, 4264 BOHINJSKA
BISTRICA, osnovni vložek: 14.000 SIT,
ostalo, izstop: 5. 12. 2002; TANCAR FRAN-
ČIŠKA, STUDOR 29, 4267 SREDNJA VAS,
osnovni vložek: 6.000 SIT, ostalo, izstop:
5. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
ostalo ŽNIDAR JANEZ, NOMENJ 17, 4264
BOHINJSKA BISTRICA, razrešitev: 5. 12.
2002, predsednik zadruge zastopa brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63557
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02154 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/05928/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5695724
Firma: MCO - INT, trgovsko podjetje,

d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: MCO - INT, d.o.o.,

Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: KOLODVORSKA C. 1, 4000

KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
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Ustanovitelji: LIPIČ BRANKO, ULICA
TONČKA DEŽMANA 6, 4000 KRANJ,
osnovni vložek: 750.000 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 5. 12. 2002; BABNIK BOJAN,
ZASAVSKA C. 31, 4000 KRANJ, osnovni
vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
5. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LIPIČ BRANKO, ULICA TONČKA
DEŽMANA 6, 4000 KRANJ, razrešitev:
5. 12. 2002, zastopa brez omejitev; direk-
tor BABNIK BOJAN, ZASAVSKA C. 31,
4000 KRANJ, razrešitev: 5. 12. 2002, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63558
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02155 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/06021/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1201301
Firma: MORINA IN MORINA INVEST,

gradbeno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: MORINA IN MORINA

INVEST, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: LJUBLJANSKA CESTA 1 A,

4000 KRANJ
Ustanovitelji: MORINA HAZIR, ZEF LJUŠ

MARKU 15, UROŠEVAC, odg. s svojim pre-
mož, izstop: 5. 12. 2002; MORINA RIZA,
ZEF LJUŠ MARKU 15, UROŠEVAC, odg. s
svojim premož, izstop: 5. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MORINA HAZIR, ZEF LJUŠ MARKU
15, UROŠEVAC, razrešitev: 5. 12. 2002,
zastopa brez omejitev; ostalo MORINA RI-
ZA, ZEF LJUŠ MARKU 15, UROŠEVAC,
razrešitev: 5. 12. 2002, pomočnik direk-
torja zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63559
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02156 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/06055/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

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

d.o.o.
Skrajšana firma: GUMIS, 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
Ustanovitelji: ŠMID PETER, SREDNJE

BITNJE 109 a, 4209 ŽABNICA, osnovni
vložek: 75.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
5. 12. 2002; KROPF AUGUST WERNER,
KEHLWEG 78, MAINZ, osnovni vložek:

1.425.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 5. 12.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠMID PETER, SREDNJE BITNJE
109 a, 4209 ŽABNICA, razrešitev: 5. 12.
2002, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63560
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02157 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/06110/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5352606
Firma: GOCA, GOLUBOVIČ & CO, tr-

govina z notranjo opremo in inženiring,
d.n.o.

Skrajšana  firma:  GOCA - GOLUBO-
VIČ & CO, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: PODLUBNIK 258, 4220 ŠKO-
FJA LOKA

Ustanovitelji: GOLUBOVIČ GORDANA,
PODLUBNIK 258, 4220 ŠKOFJA LOKA,
odg. s svojim premož, izstop: 5. 12. 2002;
GOLUBOVIČ MIODRAG, PODLUBNIK 258,
4220 ŠKOFJA LOKA, odg. s svojim pre-
mož, izstop: 5. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik GOLUBOVIČ GORDANA, PODLU-
BNIK 258, 4220 ŠKOFJA LOKA, razreši-
tev: 5. 12. 2002, zastopa brez omejitev;
družbenik GOLUBOVIČ MIODRAG, POD-
LUBNIK 258, 4220 ŠKOFJA LOKA, razre-
šitev: 5. 12. 2002.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63561
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02158 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/06120/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1254227
Firma: ARBENI - GASHI IN GASHI,

gradbeno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: ARBENI - GASHI IN

GASHI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: STARA CESTA 38, 4207 CER-

KLJE
Ustanovitelji: GASHI HAFIZ, PEČANE,

PEČANE, odg. s svojim premož, izstop:
5. 12. 2002; GASHI SHEFKI, PEČANE,
PEČANE, odg. s svojim premož, izstop:
5. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GASHI HAFIZ, PEČANE, PEČANE,
razrešitev: 5. 12. 2002, zastopa brez ome-
jitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-

pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63562
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02159 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/06188/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1278100
Firma: ŽELJEŽNJAK IN DRUGI, stori-

tve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: ŽELJEŽNJAK IN DRU-

GI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: TRATA 50, 4224 GORENJA VAS
Ustanovitelji: POLAJNAR ŽELJEŽNJAK

VANJA, POLJANSKA C. 70, 4224 GORE-
NJA VAS, odg. s svojim premož, izstop:
5. 12. 2002; ŽELJEŽNJAK FRANJO, TA-
BOR 6, 4226 ŽIRI, odg. s svojim premož,
izstop: 5. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor POLAJNAR ŽELJEŽNJAK VANJA,
POLJANSKA C. 70, 4224 GORENJA VAS,
razrešitev: 5. 12. 2002, zastopa brez ome-
jitev; ostalo ŽELJEŽNJAK FRANJO, TABOR
6, 4226 ŽIRI, razrešitev: 5. 12. 2002, na-
mestnik direktorja zastopa brez omejitv.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63563
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02160 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/06435/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1422294
Firma: AS, MAVMUDOSKI & DRUGI

gradbene storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: AS, MAVMUDOSKI &

DRUGI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: VOPOVLJE 29, 4207 CER-

KLJE NA GORENJSKEM
Ustanovitelji: MAVMUDOSKI ASEDIN, BU-

ZET, BUZET, odg. s svojim premož, izstop:
5. 12. 2002; POPOSKI MARJAN, BOROEC,
STRUGA, S. BOROVEC, BOROVEC, odg. s
svojim premož, izstop: 5. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MAVMUDOSKI ASEDIN, BUZET, BU-
ZET, razrešitev: 5. 12. 2002, zastopa brez
omejitev; ostalo POPOSKI MARJAN, BO-
ROEC, STRUGA, S. BOROVEC, BORO-
VEC, razrešitev: 5. 12. 2002, družbenik iz-
vzet od zastopanja družbe.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Sr-63564
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02161 z dne 16. 12.
2002 pod št. vložka 1/06590/00 na pod-
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lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1525484
Firma: MLAKAR IN MLAKAR trgovina

in storitve d.n.o.
Skrajšana firma: MLAKAR IN MLAKAR

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

odgovornostjo
Sedež: SUŠKA CESTA 50, 4220 ŠKO-

FJA LOKA
Ustanovitelji: MLAKAR DAMJAN, SUŠKA

CESTA 49, 4220 ŠKOFJA LOKA, odg. s
svojim premož, izstop: 5. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik MLAKAR DAMJAN, SUŠKA CESTA
49, 4220 ŠKOFJA LOKA, razrešitev: 5. 12.
2002, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi dne 5. 12. 2002 pravnomočnega skle-
pa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

SLOVENJ GRADEC

Sr-63446
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2002/00590 z
dne 18. 12. 2002 pod št. vložka
1/02705/00 na podlagi prvega odstavka
35. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99), izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5412838
Firma: ELVIRA podjetje za notranjo in

zunanjo trgovino d.o.o.
Skrajšana firma: ELVIRA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lenartova 20, 2392 MEŽICA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT

Vpisi po ZGD

Izbrisi

KRŠKO

Rg-21929
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00769 z dne 3. 12.
2002 pod št. vložka 1/02940/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5765005
Firma: STANOVANJSKI SKLAD OBČI-

NE SEVNICA - v likvidaciji
Skrajšana firma: STANOVANJSKI SK-

LAD OBČINE SEVNICA
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: Glavni trg 19 a, 8290 SEV-

NICA
Ustanovitelji: OBČINA SEVNICA, Glavni

trg 19/a, 8290 SEVNICA, ostalo, izstop:
25. 9. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: likv.
upravitelj KOVAČ JOŠKO, Bohorska ulica
št. 30, 8290 SEVNICA, razrešitev: 25. 9.
2002, zastopa brez omejitev.

Razno: Vpiše se izbris STANOVANJ-
SKEGA SKLADA OBČINE SEVNICE - v li-
kvidaciji, zaradi zaključka redne likvidacije.
Poslovna in knjigovodska dokumentacija se
hrani pri Občini Sevnica, Glavni trg 19/a,
Sevnica.

MURSKA SOBOTA

Rg-21459
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2001/00575 z
dne 28. 11. 2002 pod št. vložka
1/00708/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5426928
Firma: LOGO, podjetje logistične

opreme Lendava d.o.o. - V STEČAJU
Skrajšana firma: LOGO Lendava d.o.o.

- V STEČAJU
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: KOLODVORSKA 43, 9220

LENDAVA
Osnovni kapital: 55.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRADBENIK Splošno grad-

beno podjetje d.d., KRANJČEVA 6, 9220
LENDAVA, osnovni vložek: 55.000.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 28. 11. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
steč. upravitelj ŽILAVEC MIRAN, ZELENA
ŠT. 25, 9000 MURSKA SOBOTA, razreši-
tev: 27. 11. 2002.

Razno: Izbris družbe zaradi zaključka ste-
čajnega postopka po sklepu tega sodišča
opr. št. St 5/99-120 z dne 6. 9. 2001.

Izgubljene listine
preklicujejo

Priglasitveni list

Safič Branko, Šolska ulica 14/b, Slo-
venske Konjice, priglasitveni list, opravilna
št. 51-0967/00, izdan dne 23. 6. 2000.
gny-107822

Potne listine

Barčić Željko, Starše 89, Starše, potni
list, št. P00606477. gnm-107834

Janežič Zdenka, Gunceljska 6, Ljublja-
na, potni list, št. P00661124. gng-107790

Javornik Nataša, Tomšičeva cesta 6, Vele-
nje, potni list, št. P00728888. gnh-107814

Kineže Pavla, Jagodje, Osojna pot 2,
Izola - Isola, maloobmejno prepustnico, št.
AI 118870, izdala UE Izola. gnf-107841

Kmet Nina, Dušana Kraigherja 9, Ljub-
ljana, potni list, št. P00370591.
gny-107797

Kralj Antija, Plave, Vojkova ulica 33, De-
skle, maloobmejno prepustnico, št. AI
119882, izdala UE Nova Gorica.
gnk-107836

Lunaček Tilen Izar, Ziherlova 6, Ljublja-
na, potni list, št. P00370798. gnx-107798

Pristovnik Helena, Parižlje 60, Braslov-
če, potni list, št. P000922453.
gnb-107870

Skrt Branka, Kidričeva ulica 23, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 47070, izdala UE Koper. gnd-107843

Verzegnassi Matjaž, Ob Koprivnici 77,
Celje, potni list, št. P00333826.
gnv-107850

Verzegnassi Silva, Ob Koprivnici 77, Ce-
lje, potni list, št. P00513406. gng-107815

Osebne izkaznice

Belak Marjana, Škofja vas 37, Škofja
vas, osebno izkaznico, št. 769983.
gny-107872

Berk Bevc Silva, Čopova 23, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 607681. gno-107807

Bohinec Vitomir, Klanec 4, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 63759. gnw-107849

Bole Andrej, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 742396. gnj-107862

Bole Jana, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 742403. gni-107863

Brunčko Vito, Ul. borcev 49, Maribor,
osebno izkaznico, št. 216588.
gnz-107871

Demšar Jakob, Botajnova 4, Horjul, ose-
bno izkaznico, št. 565969. gnc-107869

Djaković Vinko, Toplarniška 15, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 547960.
gnl-107835

Dobaj Vid, Jurski vrh 1, Zgornja Kungo-
ta, osebno izkaznico, št. 1302697. m-1553

Ferjan Anica, Dolenja vas pri Polici 3,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 157759.
gnb-107795

Ferjan Nika, Dolenja vas pri Polici 3,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 892439.
gnc-107794

Ferjan Tina, Dolenja vas pri Polici 3, Gro-
suplje, osebno izkaznico, št. 892431.
gnz-107796

Flis Milan, Gradišče 19, Lukovica, ose-
bno izkaznico, št. 1148140. gnu-107826

Gajšek Andrej, Vrbno 31/c, Šentjur, ose-
bno izkaznico, št. 1450454. gnx-107873

Gračner Erik, Rimska cesta 182, Šem-
peter v Savinjski dolini, osebno izkaznico,
št. 373599. gns-107803

Horvat Matija, Trnje 95, Črenšovci, ose-
bno izkaznico, št. 1232754. gnk-107811

Klobasa Helena, Blanca 23, Blanca, ose-
bno izkaznico, št. 1371693. gnw-107874

Knavs Eva, Šmartinska cesta 129, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1202588.
gnp-107856

Kolenc Mojca, Baznikova ulica 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 407964.
gnf-107866

Korenin Jože, Grič 12, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1071374. gnk-107861
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Kovač Sebastjan, Golnik 112, Golnik,
osebno izkaznico, št. 209264.
gno-107832

Koželj Ninette, Jakčeva 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 913016.
gnw-107824

Kukec Marija, Osluševci 1, Podgorci,
osebno izkaznico, št. 335846. gni-107838

Laščak Mira, Tuškova 33, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 105939. gnl-107810

Lazar Silvo, Dolga ulica 8, Moravske To-
plice, osebno izkaznico, št. 1223218.
gnh-107839

Ljuljdjuraj Daniel, Irje 24/b, Rogaška Sla-
tina, osebno izkaznico, št. 1249427.
gnd-107793

Lukač Jana, Na Korošci 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1439307.
gnn-107883

Maras Pavla, Jurčičeva 10, Brežice, ose-
bno izkaznico, št. 612077. gnn-107783

Meglen Barbara, Ronova vas 1, Grosu-
plje, osebno izkaznico, št. 121650.
gnr-107854

Mlakar Roža, Rozmanova 25, Piran - Pi-
rano, osebno izkaznico, št. 1536994.
gnx-107848

Muhvič Tanja, Celovška cesta 138, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1335604.
gnt-107852

Nemec Jernej, Šišenska cesta 5, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1526564.
gnp-107881

Obersnel Aleša, Rozmanova 12, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 832401.
gns-107878

Pajnič Violeta, Kozjak nad Pesnico 3,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
806719. m-1579

Palaić Ivan, Plintovec 3, Zgornja Kungo-
ta, osebno izkaznico, št. 1063145. m-1557

Pangerc Gorazd, Laze 12, Senožeče,
osebno izkaznico, št. 5812. gnv-107800

Pichler Iztok, Jurčkova 13/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1015221.
gng-107840

Ploj Bojan, Škapinova ul. 7, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 943403. gnt-107877

Podpečan Kristijan, Celjska cesta 22,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
108420. gnb-107820

Premuž Jernej, Ul. Štravhovih 30, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 239560.
gns-107782

Salkunić Jasminka, Žolgarjeva ulica 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1186317.
gne-107817

Sebanc Alijoša, Plešivec 56, Velenje,
osebno izkaznico, št. 123941. gnr-107879

Smerkol Peter, Gosposvetska cesta 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1297203.
gnn-107858

Stupan Nina, Lambergarjeva 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 998726.
gng-107865

Tavčer Jožefa, Zaliže 48, Polzela, ose-
bno izkaznico, št. 262285. gnf-107791

Trošt Iztok, Cesta IV. prekomorske 21,
Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 647063.
gni-107842

Tušek Pavlina, Novinarska 22, Štore, ose-
bno izkaznico, št. 342152. gnw-107799

Vrečič Koloman, Heroja Staneta 7, Ža-
lec, osebno izkaznico, št. 705436.
gnj-107812

Zlodej Marjan, Mala gora 6, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 690985.
gnq-107805

Žnidaršič Marija, Lukovec 7/a, Boštanj,
osebno izkaznico, št. 250702.
gnu-107801

Žurej Tomislav, Hrastje 21, Loka pri Žu-
smu, osebno izkaznico, št. 366192.
gnr-107804

Vozniška dovoljenja

Bela Ludvik, Žikarce 87, Zgornja Ko-
rena, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1492808, reg. št. 121645.
gnm-107784

Brvar Andrej, Podvine 25/b, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
658564. gnn-107808

Crkvenčič Ivan, Panonska ulica 8, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
306006, reg. št. 62155, izdala UE Mari-
bor. gnl-107785

Čosić Ankica, Stanetova 1, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 35454.
gnb-107845

Dumančič Jakov, Zidanškova 9, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
225902, reg. št. 17160, izdala UE Vele-
nje. gnf-107816

Flis Milan, Gradišče 19, Lukovica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1146979, reg. št. 31224, izdala UE Dom-
žale. gnv-107825

Grilj Urška, Radomeljske čete 35/a, Ra-
domlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1393373, reg. št. 20850, izdala UE
Domžale. gnp-107781

Gruden Janez, Drabosnjakova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 885779, reg. št. 166107, izdala UE
Ljubljana. gnp-107831

Javornik Nataša, Tomšičeva 6, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1382411, reg. št. 29699, izdala UE Vele-
nje. gnv-107875

Jerančič Vlasta, Smrjene 169/a, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
390567, reg. št. 72849, izdala UE Ljublja-
na. gnm-107884

Jevšnik Nataša, Goriška 57, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1631169, reg. št. 31920, izdala UE Vele-
nje. gnj-107787

Juhart Jože, Zg. Ložnica 34/a, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 5663, izdala UE Slovenska Bistrica.
m-1582

Knavs Eva, Šmartinska cesta 129, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 106366, izdala UE Ljubljana.
gnq-107855

Kočevar Marjeta, Pod gabri 27, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
648683, reg. št. 41129. gny-107847

Kodrič Vinko, Pečke 50/b, Makole, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 3683,
izdala UE Slovenska Bistrica. m-1569

Kolenc Mojca, Baznikova ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1714738, reg. št. 190474, izdala UE Ljub-
ljana. gne-107867

Koletič Roman, Trimlini 60, Lendava -
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8733, izdala UE Lendava. gni-107813

Kunčič Barbara, Kantetova ulica 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1373202, reg. št. 158203, izdala UE
Ljubljana. gnc-107844

Lovrin Alojz, Ručetna vas 9/c, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
5994, izdala UE Črnomelj. gnc-107819

Mandelj Daniel, Sv. Tomaž 17, Sveti To-
maž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10208, izdala UE Ormož. gnt-107827

Meglen Barbara, Ronova vas 1, Grosu-
plje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1653637, reg. št. 13958, izdala UE Gro-
suplje. gns-107853

Muhvič Tanja, Celovška cesta 138, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930937, reg. št. 158629, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-107851

Nemec Jernej, Šišenska cesta 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
355782, reg. št. 26683, izdala UE Domža-
le. gno-107882

Palaić Ivan, Plintovec 3, Zgornja Kungo-
ta, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 6728, izdala UE Pesnica. m-1556

Peršuh Martina, Ljubljanska 19/a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1277262, reg. št. 116103. gnn-107833

Pezdirc Majda, Griblje 70, Gradac, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10922,
izdala UE Črnomelj. gnm-107809

Pristovnik Helena, Parižlje 60, Braslov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1058166, izdala UE Žalec. gnu-107876

Rajtmajer Jelka, Leskovec 47, Prager-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7154, izdala UE Slovenska Bistrica.
m-1572

Rizmal Aleksandra, Rimska cesta 122,
Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 1400821, izdala UE
Žalec. gnk-107786

Rupnik Drago, Mladinska 4/a, Vuzeni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
5911, izdala UE Radlje ob Dravi.
gne-107792

Smajlović Ahmet, Opekarniška 8, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1560253, reg. št. 108262. gni-107788

Smerkol Peter, Gosposvetska cesta 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1285697, reg. št. 227011, izdala UE
Ljubljana. gno-107857

Stopar Petra, Poljanska cesta 23, Ško-
fja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 522486, reg. št. 42095, izdala UE Kranj.
gnh-107789

Štajner Bojan, Cerknica 4, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 95343, izdala UE Maribor.
m-1571

Trošt Iztok, Cesta IV. prekomorske 21,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. S 580361834, reg. št. 1834,
izdala UE Ajdovščina. gny-107830

Verdenik Mario, Polički vrh 28/c, Jare-
nina, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
12229. m-1578

Veselica Mateja, Savska ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1675022, reg. št. 13339, izdala UE Ljuto-
mer. gnw-107828
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Zdolšek Milena, Bobovo pri Ponikvi 4,
Ponikva, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 11640, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnz-107821

Zavarovalne police

Koroša Igor, Kaniža 22, Šentilj v Slov.go-
ricah, zavarovalno polico, št. 331938, izda-
la zavarovalnica Slovenica. m-1570

Spričevala

Crnobrnič Maja, Vojkova 10/a, Postoj-
na, spričevalo o končani OŠ Miroslava Vil-
harja, izdano leta 1997. gnz-107846

Gajšek Mateja, Jadranska 6, Ptuj, spri-
čevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole v
Mariboru, izdano leta 1993. m-1576

Gzim Hasani, Čečovje 2, Ravne na Ko-
roškem, spričevalo od 1. do 4. razreda OŠ
Prežihov Voranc. gnv-107829

Heric Franc, Zg. Verjane 16, Sv.trojica v
Slov.goricah, maturitetno spričevalo Sred-
nje kmetijske šole, izdano leta 1978.
m-1567

Johman Bojan, Okoslavci 29, Sveti Jurij
ob Ščavnici, indeks, št. 12140132135, iz-
dala Višja Lesarska šola Maribor. m-1562

Kurnik Ivanka, Podigrac 9, Zgornja Kun-
gota, zaključno spričevalo Gostinske šole
Maribor, izdano leta 1964. m-1555

Kuzmič Sanja, Svetelova 12, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Mariboru, izdano leta 2001. m-1563

Ljubec Aleš, Ul. Nade Kovačič 20, Mi-
klavž na Dravskem polju, spričevalo o kon-
čani OŠ Miklavž, izdano leta 1997. m-1574

Pasterk Aleksandra, Šercerjeve brigade
5, Maribor, spričevalo 1. letnika Škofijske
gimnazije Maribor, izdano leta 2000.
m-1566

Rovanšek Janja, Šentvid pri Stični 19,
Šentvid pri Stični, indeks, št. VCP 00333,
izdal CDI Univerzum v Ljubljani.
gnd-107868

Sukić Karmen, Ul. svobode 19, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 1. letnika
Srednje prometne šole Maribor, izdano leta
1997. m-1558

Šebjanič Simona, Štefana Kovača 14,
Odranci, spričevalo 3. letnika in zaključno
spričevalo Srednje živilske šole - slaščičar,
izdano leta 2000. m-1565

Štumberger Renata, Dravci 7, Videm pri
Ptuju, spričevalo o končani OŠ Videm, izda-
no leta 1994. m-1560

Ulčnik Peter, Letonjeva 4, Maribor, spri-
čevalo 4. letnika II. Gimnazije Maribor, izda-
no leta 2002. m-1554

Zamuda Robert, Kicar 30, Ptuj, zaključ-
no spričevalo Srednje lesarske šole Mari-
bor, šolsko leto 1999/2000. m-1568

Zinrajh Sebastian, Klekova 50, Ptuj, za-
ključno spričevalo Srednje kmetijske šole
SŠC Ptuj, izdano leta 1999. m-1564

Ostali preklici

Bole Andrej, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Beži-
grad. gnh-107864

Čater Tadej, Laporje 49, Laporje, delov-
no knjižico, št. 6304, ser. št. AO 299710,
izdala UE Slovenska Bistrica. m-1580

Di Grazia Anita, Okonina 14, Ljubno ob
Savinji, delovno knjižico, reg. št. 0387572
pri UE Mozirje. gnp-107806

Erjavec Nika, Verje 21/d, Medvode, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnj-107837

Gaube Jožef, Gradiška 400, Zgornja
Kungota, delovno knjižico. m-1585

Grčar Martina, Seliškarjeva 2/a, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Beži-
grad. gnl-107860

Horvat Andrej, Ul. Jelenčevih 54, Mari-
bor, delovno knjižico, št. 55598/85, izdala
UE Maribor. m-1577

ISKRA KONDENZATORJI d.d., Vajdova
ulica 71, Semič, celotno licenco, št.
237/17 z dne 13. 11. 1997. gnx-107823

Johman Bojan, Okoslavci 29, Sveti Jurij
ob Ščavnici, študentsko izkaznico, št.
12140132135. m-1561

Kastelic Aleš, Ul. Dolenjskega odreda
29, Ivančna Gorica, delovno knjižico.
gnq-107880

Kocmut Franc, Vukovje 23, Pernica, de-
lovno knjižico, št, 30121. m-1559

Levanič Josip, Mihovci 75, Velika Nede-
lja, potrdilo o opravljenem izpitu težke grad-
bene mehanizacije, izdala Delavska univer-
za Ptuj, št. 379/83, 1212.83. m-1575

Nikolov Dejan, Plečnikova 5, Maribor,
delovno knjižico, št. 6766. m-1584

Novak Sandro, Trubarjeva ul. 9, Mari-
bor, delovno knjižici, št. 8460, izdala UE
Maribor. m-1579

Rižnar Davorin, Obrež 137, Središče ob
Dravi, študentsko izkaznico, št. 29006656.
m-1573

Smerkol Peter, Gosposvetska cesta 8,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
28010262, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko v Ljubljani. gnm-107859

Žnidaršič Marija, Lukovec 7/a, Boštanj,
študentsko izkaznico, št. 41990367, izdala
MF. gnt-107802

Žuljan Matej, Trg Dušana Kvedra 3, Ma-
ribor, študentsko izkaznico, št. 93482070.
m-1583

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1) 8689
ZJN-11 8689
ZJN-12.B 8689
ZJN-12.S 8690
ZJN-15.B 8691
ZJN-15.S 8692
Javne dražbe 8693
Druge objave 8693
Razglasi in objave 8693
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP 8693
Evidenca statutov sindikatov 8694
Objave gospodarskih družb 8694
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala 8694
Izvršbe in zavarovanja 8694
Objave sodišč 8695
Stečajni postopki in likvidacije 8695
Sodni register 8696
Sklepi o izbrisu po 33. členu ZFPPod 8696

Kranj 8696
Sklepi o izbrisu po 35. členu ZFPPod 8700

Koper 8700
Kranj 8701

     Slovenj Gradec                                                            8706
Vpisi po ZGD 8706
Izbrisi 8706

Krško 8706
Murska Sobota 8706

Izgubljene listine 8706
Priglasitveni list 8706
Potne listine 8706
Osebne izkaznice 8706
Vozniška dovoljenja 8707
Zavarovalne police 8708
Spričevala 8708
Ostali preklici 8708

VSEBINA

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Namestnica direktorja Ksenija Mihovar Globokar –
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


	Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
	ZJN-11
	ZJN-12.B
	ZJN-12.S
	ZJN-15.B
	ZJN-15.S

	Javne dražbe
	Druge objave
	Razglasi in objave
	Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

	Evidenca statutov sindikatov
	Objave gospodarskih družb
	Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala

	Izvršbe in zavarovanja
	Objave sodišč
	Stečajni postopki in likvidacije

	Sodni register
	Sklepi o izbrisu po 33. členu ZFPPod
	KRANJ

	Sklepi o izbrisu po 35. členu ZFPPod
	KOPER
	KRANJ
	SLOVENJ GRADEC


	Vpisi po ZGD
	Izbrisi
	KRŠKO
	MURSKA SOBOTA


	Izgubljene listine
	Priglasitveni list
	Potne listine
	Osebne izkaznice
	Vozniška dovoljenja
	Zavarovalne police
	Spričevala
	Ostali preklici




