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Leto XVIII

Javni razpisi
Št. 01401-29/2006

Ob-10245/08

Obvestilo
Izvrševanje javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje storitev dimnikarske javne službe za območja: Dobrepolje,
Dobrovnik, Kobilje, Markovci, Osilnica, del
območja Slovenska Bistrica*, Šentjernej,
Šentjur, Žužemberk, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 110 z dne 21. 11. 2008,
Ob-9372/08, se zadrži za dimnikarsko območje Šentjur, in sicer na podlagi pravnomočne
sodbe Upravnega sodišča Republike Slovenije, Oddelka v Celju, opr. št. U 237/2008-9.
Prijaviteljem zaradi tega ni treba spreminjati
naziva javnega razpisa v obrazcih. Ta popravek se objavi v Uradnem listu RS ter na
spletnih straneh naročnika na mestu, kjer je
objavljena razpisna dokumentacija.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 370-2/2008-4

Ob-10205/08

Obvestilo
Na podlagi 17. člena Odloka o podelitvi
koncesije za opravljanje gospodarske javne
službe rednega vzdrževanja kategoriziranih
občinskih cest v Občini Trebnje (Uradni list
RS, št. 38/00), ki na podlagi 126. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št.
12/07) velja tudi na območju Občine Šentrupert, objavljamo, da je bil javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Šentrupert,
št. 370-2/3008 (Uradni list RS, št. 103/08)
neuspešen.
Občina Šentrupert
Št. 01442-1/2008/06

Ob-10244/08

Spremembe
Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-2,
114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr. in 41/07
– popr.), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni
list RS, št. 72/04) ter v skladu s sklepom
ministrice za delo, družino in socialne zadeve, št. 01442-1/2008/01 z dne 26. 5. 2008,
objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve spremembe javnega razpisa za
podelitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše.
1. V Javnem razpisu za podelitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše (Uradni list RS,
št. 53/08) se v 14. podtočki 12. točke datum

»1. 12. 2008« nadomesti z datumom »1. 3.
2009«.
2. se v 17. podtočki 12. točke datum
»1. 7. 2009« nadomesti z datumom »1. 12.
2009«.
3. se v 13. točki datum »31. 12. 2008«
nadomesti z datumom »31. 3. 2009«.
4. se v 14. točki datum »7. 1. 2009« nadomesti z datumom »3. 4. 2009«, ura »12.«
pa z »10.«.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 430-164/2008
Ob-10168/08
Občina Litija, na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 44/08), Pravilnika in meril o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju
ljubiteljske kulture v občini Litija (Uradni list
RS, št. 53/05) in na podlagi Lokalnega kulturnega programa občine Litija za leto 2009,
sprejetega dne 11. 12. 2008 na 22. redni seji
Občinskega sveta Občine Litija, objavlja
javni razpis in javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov in projektov s področja
ljubiteljske kulture, kulturnih domov
in večnamenskih dvoran ter projektov
kulturne in naravne dediščine
za leto 2009 v Občini Litija
1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Do pravice za pridobitev sredstev na
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
so upravičeni izvajalci (kulturna društva in
njihove zveze, neprofitne ustanove, neformalne skupine in posamezniki, ki so vpisani
v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev
pri Ministrstvu za kulturo) ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis oziroma
na javni poziv na predpisanih obrazcih in
v določenih rokih,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Litija,
– da so kot pravne osebe ustanovljeni ali
registrirani za opravljanje dejavnosti v kulturi
najmanj že eno leto od prijave na javni razpis oziroma javni poziv za razdelitev proračunskih sredstev,
– da kot posamezniki ali neformalna skupina izkažejo nepridobitni značaj programa
oziroma projekta, s katerim kandidirajo za
sofinanciranje iz javnih sredstev,

– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter
organizacijske možnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
– da je izvedba njihovega programa ali
projekta primerljiva s povprečno kakovostjo
dejavnosti drugih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture,
– da društva in drugi izvajalci vsako leto
ob prijavi na razpis dostavijo občini poročilo
o realizaciji programov in porabi sredstev, ki
so jih v preteklem letu prejeli iz proračunskih
sredstev, ter ostale podatke in dokumentacijo, ki jo določa veljavna zakonodaja.
2. Sofinanciranje upošteva načelo, da so
proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem javnih kulturnih programov, projektov
in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture,
in sicer za vsebine in obseg, kot jih določa
Lokalni kulturni program v občini Litija za
leto 2009.
Višina sredstev za razpisane programe
v letu 2009 je določena v Odloku o proračunu občine Litija za leto 2009. Sredstva
se razdelijo v skladu s sprejetim Lokalnim
kulturnim programom za leto 2009, kar je
razvidno iz razpisne dokumentacije. Izvajalci programov in projektov s področja ljubiteljske kulture prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na izbranem področju v skladu
z merili in točkovanjem prijav.
3. Predlagatelji programov morajo v svoji
prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditev, izpolnjenih na
predpisanih obrazcih, ki jih lahko dvignejo
na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti, soba 50 ali 52.
Predlagatelji programov lahko razpisno
dokumentacijo dobijo tudi na spletnih straneh Občine Litija, http://www.litija.si.
4. Zadnji rok za zbiranje prijav je ponedeljek, 26. 1. 2009, do 10. ure. Prijave so lahko
oddane osebno v sobi 44 – tajništvo Občine
Litija, ali poslane priporočeno po pošti do
dne 26. 1. 2009 (datum poštnega žiga). Javno odpiranje prijav bo v torek, 27. 1. 2009,
ob 13. uri, v mali sejni sobi Občine Litija.
5. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis/poziv za kulturo 2009!«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti izpisan natančen naziv in
naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov,
ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo
prijav,
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– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev prijav, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
6. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili, z izbranimi izvajalci pa
bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa
in poziva morajo biti porabljena v letu 2009
za namene, za katere so bila dodeljena.
7. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v predpisanem roku.
8. Dodatne informacije: Občina Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, Marjana Weilgoni Anžel, soba 50 ali 52, tel. 01/89-63-459
ali 89-63-438.
Občina Litija
Št. 430-141/2008
Ob-10169/08
Občina Litija, na podlagi Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika in meril
za sofinanciranje športnih programov v občini Litija (Uradni list RS, št. 37/05), Odloka
o proračunu občine Litija za leto 2009 (Uradni list RS, št. 44/08) in Letnega programa
športa v občini Litija za leto 2009, sprejetega
dne 11. 12. 2008 na 22. redni seji Občinskega sveta Občine Litija, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2009
v Občini Litija
1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pred
lagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo vsi nosilci in
izvajalci športnih dejavnosti (športna društva
in klubi, šole, vrtci, podjetniki oziroma gospodarske družbe, zasebniki), ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da izvajajo program športa v javnem
interesu in da imajo organizirano redno dejavnost najmanj 9 mesecev v letu,
– da imajo sedež v Občini Litija,
– da so ustrezno registrirani za izvajanje
dejavnosti v športu najmanj eno leto pred
prijavo na razpis,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih športnih programov,
– da društva ob prijavi na razpis občini
dostavijo tudi poročilo o realizaciji programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih
sredstev v minulem letu ter podatke o evidenci članstva in plačani članarini v zadnjem
koledarskem letu,
– da drugi izvajalci športnih programov
ob prijavi na razpis občini dostavijo tudi
dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da
so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti v športu ter
druge podatke o finančni in poslovni spo-
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sobnosti, ki veljajo za gospodarske družbe
in zasebnike.
2. Sofinanciranje upošteva načelo, da so
proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in sicer za vsebine in obseg, kot jih določa Letni program
športa v občini Litija za leto 2009.
3. Višina sredstev za sofinanciranje programov športa in prireditev v letu 2009 je
določena v Odloku o proračunu občine Litija
za leto 2009. Sredstva se razdelijo v skladu
s sprejetim letnim programom športa za leto
2009, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije. Izvajalci športnih programov prejmejo
sorazmerni delež sredstev dotacij na izbranem področju športa v skladu z merili in
točkovanjem prijav.
4. Predlagatelji programov morajo v svoji
prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditev, izpolnjenih na
predpisanih obrazcih, ki jih lahko dvignejo
na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti, soba 50 ali 52.
Predlagatelji programov lahko razpisno
dokumentacijo dobijo tudi na spletnih straneh občine Litija, http://www.litija.si.
5. Zadnji rok za zbiranje prijav je ponedeljek, 26. 1. 2009, do 10. ure. Prijave so lahko
oddane osebno v sobi 44 – tajništvo Občine
Litija, ali poslane priporočeno po pošti do
dne 26. 1. 2009 (datum poštnega žiga). Javno odpiranje prijav bo v torek, 27. 1. 2009,
ob 11. uri, v mali sejni sobi Občine Litija.
6. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis
za šport 2009!«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti izpisan natančen naziv in naslov
predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov,
ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo
prijav,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev prijav, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
7. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s pravilnikom in merili za vrednotenje programov športa v Občini Litija,
z izbranimi izvajalci pa bodo sklenjene pogodbe za sofinanciranje športnih programov.
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa
morajo biti porabljena v letu 2009 za namene, za katere so bila dodeljena.
8. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v predpisanem roku.
9. Dodatne informacije: Občina Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, Marjana Weilgoni Anžel, soba 50 ali 52, tel. 01/89-63-459
ali 89-63-438.
Občina Litija
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Javne dražbe
Št. 478-19/2008-7
Ob-10207/08
Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, objavlja na podlagi 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07), Odloka o proračunu Občine Semič
(Uradni list RS, št. 16/08), Letnega načrta
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine za leto 2008 in Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Semič (Uradni list
RS, št. 59/08)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333
Semič, tel. 07/35-65-360, faks 07/35-36-365,
e-pošta: obcina.semic@siol.net, matična številka: 5880262, ID št. za DDV: SI79049273.
2. Opis predmeta prodaje in izklicna
cena
2.1 Predmet prodaje je nepremičnina
parc. št. 3222/1 – travnik v izmeri 1572 m2,
k.o. Semič. Nepremičnina je po Prostorsko ureditvenih pogojih Občine Semič
nezazidano stavbno zemljišče, območje
proizvodnih dejavnosti (oznaka PD), in se
nahaja v območju Proizvodno servisne cone
Vrtača (PSC Vrtača). Navedena cena ne
vključuje 20% DDV. Davek plača kupec. Na
zemljišču, ki je predmet prodaje, je vpisano
breme v korist Telekoma Slovenije d.d., na
podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti z dne 15. 9. 2006.
2.2 Izklicna cena nepremičnin je 8,5125
EUR/m2 ali skupno 13.381,65 EUR.
Cena kvadratnega metra zemljišča za
gradnjo poslovnih objektov znaša 75% celotne tržne vrednosti kvadratnega metra zemljišča na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Semič (Uradni list RS, št. 59/08).
Razlika do tržne cene predstavlja pomoč
dodeljeno po pravilu »de minimis«. V ceni
je všteto plačilo sorazmernega dela stroškov
opremljanja stavbnega zemljišča.
2.3 Najnižji znesek višanja kupnine za
nepremičnino navedeno v točki 2.1 je 100
EUR.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja občine. Sklene se kupoprodajna pogodba.
4. Udeležba na javni dražbi
4.1 Na javni dražbi lahko sodelujejo
pravne osebe in sa mostojni podjetniki posamezniki, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki
nepremičnin in se pravočasno in pravilno
prijavijo, tako, da najkasneje do 26. 1. 2009
po pošti oziroma najkasneje do 10. ure istega dne, osebno na sedež Občinske uprave
Občine Semič, Štefanov trg 9, Semič, pisno
prijavijo svojo udeležbo in predložijo naslednje dokumente:
– potrdilo o plačani varščini (kopija) in
celotna številka računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,

– originalno potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih staro največ 30 dni,
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.) staro največ 30 dni,
– kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista (s.p.),
– davčno številko in EMŠO (s.p.), ID št.
za DDV in matično številko (pravne osebe),
– telefonsko številko,
– opis dejavnosti, ki se bo opravljala in
predvideno število zaposlenih,
– pisno izjavo o morebitnih že prejetih pomočeh za iste upravičene stroške in
o skupni vrednosti prejetih pomoči.
4.2 Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom predložiti:
– originalno potrdilo o vplačilu varščine
(zgolj na vpogled),
– na vpogled osebni ali kateri drugi indetifikacijski dokument,
– morebitni pooblaščenec pravne osebe
in pooblaščenec samostojnega podjetnika
posameznika: pisno notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za
majhna podjetja iz 3. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list
RS, št. 102/07).
5. Višina varščine
5.1 Pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne cene posamezne nepremičnine. Varščina se plača na podračun
Občine Semič 01309-0100015998, sklic 00
72210001-47819-2008, z navedbo »varščina za javno dražbo«.
5.2 Vplačana varščina se uspelemu
dražitelju – kupcu všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se
varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi
brez obresti.
6. Pravila javne dražbe:
– Nepremičnina, ki je predmet javne
dražbe, se prodaja po načelu: »videno – kup
ljeno«. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnino.
– DDV, druge davke in druge dajatve,
stroške cenitve nepremičnin, stroške notarja in stroške v zvezi s prenosom lastništva,
v izklicni ceni niso zajeti in jih nosi kupec.
– Javno dražbo bo izvajala Komisija
za postopek pridobivanja in razpolaganja
z nepremičnim premoženjem občine za leto
2009.
– Komisija iz prejšnje alineje te točke
lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega
posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem
povrne vplačana varščina v roku 10 dni brez
obresti in izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto
najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši
komisija v roku treh dni od datuma javne
dražbe.

– Če je dražitelj samo eden in sprejema
izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost.
– Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražita
najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od obeh dražiteljev ne zviša kupnine.
– Če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih.
7. Sklenitev pogodbe ter način in rok plačila kupnine
7.1 Pogodba za prodajo nepremičnin se
sklene najpozneje v 15 dneh po uspešno
opravljeni javni dražbi.
Če kupec pogodbe v zgoraj navedenem
roku ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi
strani, zadrži Občina Semič njegovo varščino. V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih
rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej navedenih razlogov k podpisu pozove dražitelja,
ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer
za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja.
7.2 Kupec mora kupnino plačati v roku
8 dni od dneva podpisa pogodbe v enkratnem znesku na podračun Občine Semič
01309-0100015998. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo
kupcu nepremičnina izročila v last in posest
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
8. Posebni pogoji
8.1 Kupec mora pričeti z gradnjo objekta
najkasneje v roku treh let po sklenitvi pogodbe in urediti komunalno infrastrukturo, ki se
priključi na javno infrastrukturo.
Če kupec ne bi napravil objekta in infrastrukture, navedene v prvem odstavku
v roku treh let in bi imel namen prodati kupljeno zemljišče, si občina pridržuje predkupno pravico in zemljišče plača pod istimi
pogoji, kot je bilo prodano.
8.2 Do sredstev dodeljenih po Pravilniku
o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič (Uradni list RS,
št. 59/08), ne morejo biti upravičena podjetja
v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega
polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan
v bilanci predhodnega leta ali je podjetje
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije) ali dobivajo državno pomoč za
reševanje in prestrukturiranje. Do sredstev
po pravilniku niso upravičeni subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do
Občine Semič.
8.3 Skupna vrednost pomoči, dodeljena
istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede
na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000 EUR).
9. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
je razpisana za 26. 1. 2009 in bo potekala
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v sejni sobi Občine Semič, Štefanov trg 9,
Semič, ob 12. uri.
10. Informacije
O pogojih javne dražbe in natančnejše
podatke o nepremičninah lahko interesenti
dobijo na tel. 07/35-65-360, e-pošta: obcina.semic@siol.net, ali osebno v času uradnih ur. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
v Uradnem listu RS in na uradni spletni
strani Občine Semič: www.semic.si.
Občina Semič
Ob-10252/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana in Bolnišnica Golnik – Klinični oddelek za pljučne
bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4240
Golnik, objavljata v skladu z 20. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter
sklepa Vlade Republike Slovenije o soglasju
na Program prodaje objekta Samski dom
Golnik, po metodi javne dražbe št. 1JD/2008
z dne 22. 12. 2008.
javno dražbo
za prodajo nepremičnine Bolnišnice
Golnik – KOPA
1. Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljub
ljana.
Upravljalec in organizator: Bolnišnica
Golnik – Klinični oddelek za pljučne bolezni
in alergijo, Golnik 36, 4204 Golnik.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je izpraznjen – nezaseden objekt »Samski dom Golnik«, Golnik 46, 4204 Golnik,
s pripadajočim zemljiščem in nujno funkcionalno zemljišče v površini 3157 m2, ki obsega naslednje parcelne številke: 368/9 travnik
77 m2, 368/7 travnik 233 m2, 368/8 travnik
2812 m2, 357/6 travnik v izmeri 35 m2, vse
vpisane pri vl. št. 1, k.o. Golnik.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe:
1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
2. Izklicna cena nepremičnine je:
1.000.000,00 EUR.
Pogoji višanja izklicne cene: najnižji
znesek za katerega je možno višati izklicno
ceno je 1.000,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin po stopnji 2% ni vključen v ceno in ga kupec plača
poleg kupnine.
Stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo in druge stroške izvedbe pravnega posla nosi kupec.
3. Dražijo lahko fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izklicne cene
na podračun Izvrševanje proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic
na št. 18 10995-7221002-27112008.
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Na dražbi ne morejo sodelovati cenilec,
člani komisije in z njimi povezane osebe.
Po končani javni dražbi se plačana
varščina, brez obresti, v roku 15 dni vrne tistim dražiteljem, ki v postopku javne dražbe
niso uspeli.
4. Način in rok plačila kupnine: nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil
najvišjo ceno. Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v 15 dneh po zaključku javne
dražbe. Plačilo kupnine je v 8 dneh po podpisu
pogodbe, na podračun izvrševanja proračuna
Republike Slovenije št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995-7221002-27112008, pri
čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po
podpisu pogodbe je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Če kupec v roku, ki je določen
v 4. točki, ne sklene pogodbe oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico
odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že
sklenjeno pogodbo, brez dodatnega roka
za izpolnitev.
6. Prenos lastništva se opravi po plačilu kupnine.
4. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe komisiji za vodenje postopka
javne dražbe predložiti naslednje podatke
oziroma listine:
– naziv,
– naslov (ulica, hišna številka, poštna
številka, telefonska številka in e-mail),
– matično številko,
– fotokopijo davčne številke,
– izpisek iz registra pravnih oseb ter po
oblastilo za zastopanje pravne osebe,
– ime in priimek ter naslov pooblaščene
osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko
številko in fotokopijo osebne izkaznice (obe
strani) ali potnega lista,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine.
Fizične osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe komisiji za vodenje postopka
javne dražbe predložiti naslednje podatke
oziroma listine:
– fotokopijo osebne izkaznice (obe strani) ali potnega lista,
– fotokopijo davčne številke,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko osebnega računa za potrebe
vračila varščine,
– ime in priimek, točen naslov (ulica,
hišna številka, poštna številka), telefon in
e-mail pooblaščene osebe za podpis pogodbe, ki se mora izkazati z notarsko overjenim
pooblastilom in fotokopijo osebne izkaznice
(obe strani) ali potnim listom.
Vsi dražitelji morajo 1 uro pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo

o vplačani kavciji, izdano s strani banke, iz
katerega je razviden točen čas izvedbe naloga in celotno številko transakcijskega računa za primer vračila kavcije ter vsa ostala
zahtevana potrdila in dokumente.
Komisija bo pred pričetkom javne dražbe
preverila in potrdila vse pravilne in pravočasne prijave.
5. Postopek
Javna dražba se bo izvedla dne 12. 1.
2009 ob 12. uri, v sejni sobi na naslovu: Bolnišnica Golnik – Klinični oddelek za pljučne
bolezni in alergijo, Golnik 36, 4204 Golnik,
sejna soba na upravi, I. nadstropje.
6. Drugi pogoji
S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe najugodnejšemu dražitelju s strani predsednika komisije nastane obveznost
najugodnejšega dražitelja, da s prodajalcem
v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi sklene prodajno pogodbo.
Če najugodnejši dražitelj ne bo sklenil
prodajne pogodbe v navedenem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana.
Prodajalec v skladu s petim odstavkom
Zakona o davku na dodano vrednost (Ur.
l. RS, št. 117/06) ni zavezanec za plačilo
DDV.
Vlada RS ali komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja
s soglasjem predstojnika upravljalca premoženja lahko do sklenitve pravnega posla
postopek prodaje ustavita, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih
stroškov.
7. Drugo
Zainteresirani kupci lahko dobijo osnutek prodajne pogodbe na sedežu Bolnišnice Golnik – Klinični oddelek za pljučne
bolezni in alergijo, Golnik po e-mailu ali
po pošti.
Ogled nepremičnine je možen dne 7. 1.
2009 med 10. in 12. uro, po predhodnem
dogovoru z Boštjanom Zakrajškom (vodja
tehnične službe) na tel. 04/25-69-460. Morebitna dodatna vprašanja v zvezi z nepremičnino se lahko zastavijo vsak dan od dneva
objave javne dražbe med 8. in 10. uro na
tel. 04/25-69-441 (namestnik direktorja za
upravno in strokovno področje Vasja Rebec). Nepremičnina je naprodaj po načelu
videno – kupljeno.
Če izklicna cena ni dosežena, je javna
dražba neuspešna.
Če je dražitelj samo eden in sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno.
Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
Dražba je končana, ko vodja dražbe
(predsednik komisije) trikrat izkliče isto najvišjo ponudbo.
Bolnišnica Golnik – Klinični oddlek
za pljučne bolezni in alergijo
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Razpisi delovnih mest
Št. 382/2008
Ob-10206/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07–
UPB3, 65/08) Občina Šoštanj, Trg svobode
12, 3325 Šoštanj, objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta
višji svetovalec za pravne zadeve
(m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna strokovna izobrazba pravne smeri;
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se štejejo delovna doba na delovnem mestu, za katero se
zahteva ista stopnja izobrazbe, in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira. Delovne
izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja
dela in stopnja izobrazbe.
Izbrani kandidat bo v skladu s 84. členom Zakona o javnih uslužbencih imenovan v naziv. V enem letu od imenovanja
mora opraviti usposabljanje za imenovanje
v naziv. Če kandidat nima opravljenega
strokovnega izpita iz upravnega postopka,
ga mora opraviti v roku šest mesecev od
imenovanja.

Znanje uradnega jezika bo komisija ocenila iz vloge in listin, ki jih bo kandidat priložil
vlogi.
Naloge delovnega mesta so:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja med sodelavci in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv
s pravnega področja in področja delovnih
razmerij,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– izvajanje nalog s področja javnih naročil,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Prijava mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev
glede zahtevane izobrazbe za zasedbo delovnega mesta, iz katere mora biti razvidna
stopnja in smer izobrazbe, datum zaključka
izobrazbe ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah z navedbami datumov začetka in datumov prenehanja posameznega delovnega
razmerja pri posameznem delodajalcu in
s kratkim opisom del pri vsakem delodajalcu;
3. pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka kandidat dovoljuje Občini Šoštanj pridobitev podatkov iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
imajo izkušnje z delom v lokalni samoupravi.

Izbrani kandidat bo delo na uradniškem
delovnem mestu višji svetovalec za pravne
zadeve opravljal v nazivu višji svetovalec
III, z možnostjo napredovanja v naziv višji
svetovalec II in višji svetovalec I. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom
s šestmesečnim poskusnim delom. Delo bo
opravljal pretežno na sedežu Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj. Skladno
z zakonodajo bo ob zaposlitvi uvrščen v 33
plačni razred.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj – višji svetovalec za pravne zadeve« na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode
12, 3325 Šoštanj, in sicer najkasneje do ponedeljka, 5. januarja 2009. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na uradni elektronski naslov Občine
Šoštanj: obcina@sostanj.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po koncu javnega natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Nina Rehar po tel. 03/898-43-16 ali po
elektronski pošti: nina.rehar@sostanj.si.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Šoštanj
Ob-10251/08
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07
– uradno prečiščeno besedilo), Notarska
zbornica Slovenije na predlog notarke Dragice Papež iz Ljubljane razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Dragici Papež iz Ljub
ljane.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto
notarskega pomočnika, z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub
ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
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Druge objave
Št. 478-1/2008/8
Ob-10171/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za jedrsko varnost, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) 43. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), kot
prodajalec objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo vozila
1. Predmet prodaje: osebno vozilo Mazda Tribute 2.0 CE, reg. št.: LJ 39-77L, letnik 2001, 177 000 prevoženih km, št. ohišja JMZCU08B02KM05528, moč motorja
91 kW, 1989 cm3, barva vozila E1B. Vozilo
je vzdrževano, redno servisirano in dobro
ohranjeno.
Izklicna (najnižja) cena predmetne prodaje je 3.450,00 EUR.
2. Zakonska podlaga za razpolaganje
Prodaja osebnega službenega vozila se
izvaja na podlagi določil Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin.
V skladu s prvim odstavkom 14. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin je bila prodaja osebnega službenega vozila vključena v letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem države.
3. Vozilo se prodaja po načelu »videno
kupljeno«.
4. Pogoji sodelovanja:
a) Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne
osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije.
Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica).
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) V primeru, da se ponudba poda po
pooblaščencu, je potrebno priložiti overjeno
pisno pooblastilo.
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini 10% izklicne
cene predmeta prodaje, ki se vplača na TRR
proračuna št. 01100-6300109972, sklic:
18 25135-7201001-77122008 ter ponudbi
priložiti potrdilo o plačilu varščine.
Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom
bo varščina vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne
obrestuje.
d) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– priimek in ime oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe,
– davčna številka,
– številka osebnega računa ali poslovnega računa ter ime banke, kamor se neizbranim ponudnikom povrne vrednost vplačane
kavcije,

– v primeru ponudnika, ki je pravna oseba: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od objave tega razpisa
(lahko tudi kopija),
– overjeno pooblastilo, v primeru, da se
ponudba poda po pooblaščencu,
– navedbo premičnine, ki je predmet prodaje,
– ponujena cena, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene,
– izjava ponudnika, da se strinja z vsemi
pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. V primeru
pravne osebe se izjava podpiše s strani
zakonitega zastopnika in z žigom.
e) Rok za plačilo kupnine je bistvena
sestavina kupoprodajne pogodbe. Izbrani
kupec bo moral plačati dogovorjeno kupnino v roku 8 dni po podpisu kupoprodajne
pogodbe.
Davek na promet rabljenih motornih vozil
plača kupec. Kupec plača tudi morebitne druge dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva. Kupec je dolžan spremembo lastništva pri registracijski organizaciji urediti v 15
dneh od podpisa kupoprodajne pogodbe.
5. Pravočasnost ponudbe
Pisne ponudbe z vso zahtevano ponudbeno dokumentacijo in z vidno oznako
»Javno zbiranje ponudb za prodajo vozila
– Ne odpiraj« je treba predložiti v zaprtih
ovojnicah na naslov: Republika Slovenija,
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS
za jedrsko varnost, Železna cesta 16, p.p.
5759, 1001 Ljubljana.
Ponudniki so dolžni svoje pisne ponudbe dostaviti v vložišče Uprave RS za jedrsko varnost, ne glede na vrsto prenosa, do
vključno 15. 1. 2009 do 12. ure, sicer se bo
kot nepravočasna zavrgla.
Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 1.
2009 ob 13. uri, v prostorih Uprave RS za
jedrsko varnost (sejna soba v 5. nadstropju
stavbe na Železni cesti 16).
6. Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo: ponudnika dana ponudba zavezuje
najmanj do 30. 1. 2009.
7. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbran bo ponudnik, ki ponudi najvišjo
kupnino. Če bo med prispelimi ponudbami
več najugodnejših ponudb, bo prodajalec
med temi ponudniki opravil javno dražbo, pri
čemer bo za izklicno ceno določil ponujeno
najugodnejšo ceno.
Predstojnik prodajalca lahko postopek
do sklenitve pravnega posla ustavi, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
8. Sklenitev pogodbe: izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 8
dni od prejema pisnega poziva k podpisu
pogodbe.
9. Podrobnejše informacije o vozilu, ki
je predmet prodaje: zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije
o vozilu vsak delovni dan pri Alešu Janežiču (tel. 01/472-11-34, 041/605-289; e-na-

slov: ales.janezic@gov.si). Ogled vozila je
mogoč po predhodnem dogovoru z Alešem
Janežičem.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava RS za jedrsko varnost
Št. 478-0041/2008
Ob-10170/08
Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica (občina) na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (ZSPDPO, Uradni list RS, št. 14/07)
in 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, v nadaljevanju: Uredba) ter v skladu
s Posamičnim programom prodaje stavbnih
zemljišč št.: 478-0041/2008 z dne 15. 12.
2008 objavlja
namero o ustanovitvi služnosti
in javno zbiranje ponudb
I. Opis predmeta služnosti: postavitev
sončne elektrarne na strehi OŠ Žirovnica
v naselju Zabreznica, na ocenjeni površini
1250 m2.
II. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: služnostna pogodba.
III. Ponudnik je investitor nove večnamenske dvorane ob Osnovni šoli Žirovnica.
Izbrani ponudnik se bo moral z izbranim
izvajalcem gradnje večnamenske dvorane
uskladiti glede časovnega poteka in tehnologije dela. Ponudnik bo dela izvajal v lastni
režiji.
IV. Bistveni elementi ponudbe: ponudba
mora poleg osnovnih podatkov vsebovati
ponudbo nadomestila za stvarno služnost
v znesku na kvadratni meter površine strehe
(EUR/m2).
V. Dokumentacija o večnamenski dvorani je na razpolago na Občini Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, informacije v zvezi z vsebino ponudbe, sklenitvijo pogodbe,
plačilom nadomestila in potekom del pa je
možno dobiti pri podžupanu Izidorju Jekovcu, tel. 041/691-274.
VI. Rok izvedbe: predvidoma v letu 2010,
v skladu z dinamiko gradnje večnamenske
dvorane.
VII. Način in rok plačil: nadomestilo za
služnost enkrat letno po računu na podlagi
služnostne pogodbe.
VIII. Merilo izbire: najvišje ponujeno nadomestilo za služnost. Po odpiranju ponudb
bo glede na pogoje ponudnikov lahko izveden še postopek s pogajanji.
IX. Rok in način oddaje ponudb: pisno
v zapečateni kuverti z napisom »Ne odpiraj – ponudba za sončno elektrarno na OŠ
Žirovnica« in na hrbtni strani z naslovom
pošiljatelja, do 30. 1. 2009 do 12. ure, na
naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274
Žirovnica. Velja čas prejema.
X. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: 31. 3. 2009.
XI. Župan Občine Žirovnica lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
Občina Žirovnica
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Ob-10209/08
Na podlagi petega odstavka 9. člena Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04,
64/06, 36/06, 137/06, 58/07, 67/08) in petega odstavka 267. člena Statuta Univerze
v Mariboru (Uradni list RS, št. 90/08 – Statut UM UPB6) rektor Univerze v Mariboru
objavlja
javni poziv
za predlaganje člana Upravnega odbora
Univerze v Mariboru
1. Na podlagi tretjega odstavka 22. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list
RS, št. 119/06 – ZViS UPB3, spr. in dopol.
64/08) upravni odbor visokošolskega zavoda, ki ga je ustanovila Republika Slovenija,
sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki univerze, predstavniki študentov in
predstavniki delodajalcev.
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 79/04) v 4. členu
določa, da je upravni odbor Univerze organ
upravljanja, ki ima devet članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike univerze, od tega tri
iz vrst visokošolskih delavcev, ki opravljajo
visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji,
znanstveni delavci, in visokošolski sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev,
– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika delodajalcev.
Predstavnika delodajalcev pa univerza prek javnega poziva določi v soglasju
z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih
predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije,
Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev
OGISTTA, Združenje managerjev Slovenije
in Vlada Republike Slovenije.
3. Upravičeni predlagatelji so:
– Gospodarska zbornica Slovenije,
– Obrtna zbornica Slovenije,
– Združenje delodajalcev Slovenije,

Št.

– Združenje delodajalcev OGISTTA preimenovano v Združenje delodajalcev obrtnih
dejavnosti Slovenije,
– Združenje managerjev Slovenije in
– Vlada Republike Slovenije.
4. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije.
Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje
podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto
in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za
katerega je usposobljen; naziv organizacije,
kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandidaturo; kratko
utemeljitev predloga.
5. Predlog s podatki, navedenimi pod
točko 4 posredujte na naslov: Univerza
v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor,
s pripisom »javni poziv za predlaganje člana
UO UM«.
6. Predloge za javni poziv je potrebno
posredovati do vključno 20. 1. 2009.
Univerza v Mariboru
Ob-10183/08
Na osnovi Pogodbe o ustanovitvi gospodarsko interesnega združenja Pohodništvo
giz (notarski zapis pogodbe 11. 3. 2008) in
sklepa 2. skupščine giz 3. 12. 2008 je skupščina potrdila vstop novih članov: Terme
Maribor d.d., Golte d.o.o., Hotel Krim Bled
d.o.o., Terme Dobrna d.d., Hotel Cerkno
d.o.o. Skupščina je sprejela sklep, da omenjeni novi člani ne odgovarjajo za finančno
stanje združenja pred sprejetjem v združenjem. Omenjeni člani združenja odgovarjajo
za vse aktivnosti v skladu z ustavno pogodbo od 3. 12. 2008 dalje.
Pohodništvo giz
predsednik skupščine
Damjan Pintar
Ob-10173/08
Stečajni senat Okrožnega sodišča v Ljub
ljani je s sklepom pod opr. št. St 2002/2008
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dne 6. 11. 2008 na osnovi Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zoper
dolžnika IT1 d.o.o., Stegne 21/c, Ljubljana,
odredil stečaj. S sklepom dne 8. 12. 2008 je
v stečajni zadevi odredil prodajo tovornega
vozila KIA K 2500 PU, letnik izdelave 2006,
prevoženi kilometri 36.495, barva bela, registrska številka LJ 38-5JX, registriran do
18. 7. 2009, z zbiranjem ponudb in prodajo
najugodnejšemu ponudniku. Ocenjena vrednost na dan 24. 11. 2008 je 7.500 EUR.
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ovojnici v 15 dneh od objave v Uradnem listu RS
na Okrožno sodišče v Ljubljani s pripisom
»St 2002/2008 – ponudba za odkup«.
Pisne ponudbe morajo vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna
oseba.
Ponudniki morajo vplačati varščino v višini 10% ocenjene vrednosti na račun prodajalca na TRR pri Novi KBM d.d., številka 0451
5000 1523 796, varščina pa se izbranemu
ponudniku všteje v kupnino, ostalim morebitnim ponudnikom pa brez obresti vrne v treh
dneh po zaključku zbiranja ponudb.
O izbiri najboljšega ponudnika bo določeno v 15 dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Najboljši ponudnik
je dolžan skleniti pogodbo o nakupu v 15
dneh od prejema obvestila o izbiri, kupnino
pa plačati v celoti v 15 dneh po sklenitvi
pogodbe na račun stečajnega dolžnika. Če
najboljši ponudnik ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine v predvidenem roku, se meni,
da je odstopil od ponudbe in je pogodba razveljavljena po samem zakonu. Premoženje
preide v last kupca šele takrat, ko je v celoti
plačana kupnina. Vse stroške prenosa premoženja plača kupec.
Premoženje se prodaja po sistemu »videno – kupljeno«.
Vse informacije in dogovori za ogled so
na voljo na tel. 041/355-339.
Stečajna upraviteljica
dr. Irena Lesjak
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2008
Ob-9225/08
Izvede se izbris Pravil o organiziranju
in delovanju sindikalne podružnice SKEI
ETI SVIT Kamnik, Bakovnik 4/a, Kamnik,
iz evidence statutov sindikatov, ki jo vodi
Upravna enota Kamnik, pod zap. št. 43
z dne 6. 12. 2000.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2512-08-0403
Ob-10182/08
Območna geodetska uprava Slovenj
Gradec, Francetova 7, 2380 Slovenj Gradec, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena
Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN
(Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) v povezavi z Zakonom o splošnem
upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS,
št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in 126/07)
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrli Apoloniji Draušbaher,
Gortinska cesta 51, Muta, solastnici parcel
št. 442 in 443, k.o. 0808 Zgornja Muta, da
se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
e- oglasni deski Geodetske uprave RS ter
vstopijo v postopek urejanje mej med parcelami 440/1, 441 in 440/3,443, 442, 436/1,
436/2, vse v k.o. 0808 Zgornja Muta.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava
Slovenj Gradec
dne 10. 12. 2008
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Objave gospodarskih družb
Ob-10174/08
Skladno z določilom tretjega odstavka
75. člena Zakona o gospodarskih družbah
– 1B samostojni podjetnik Datasoft računalniški inženiring Stanko Caf s.p., Mlinska ulica 22, 2000 Maribor, davčna številka
62672835, matična številka 1439260000,
obvešča upnike, da bo po preteku treh mesecev, šteto od dneva te objave v Uradnem
listu RS, prenehal opravljati dejavnost kot
samostojni podjetnik oziroma bo prenesel
dejavnost na novo kapitalsko družbo s prenosom subjekta samostojnega podjetnika
na to družbo, po postopku in na način, kot
je opredeljen v 673. členu ZGD-1B.
Samostojni podjetnik
Stanko Caf

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-10242/08
Skladno s 520. členom ZGD se osnovni
kapital družbe Amidas d.o.o. iz 246.035,68
EUR zmanjša za 238.535,68 EUR na
7.500,00 EUR.
Osnovni kapital družbe znaša 7.500,00
EUR.
Dejan Šušnik ima osnovni vložek v nominalnem znesku 3.750,00 EUR in poslovni
delež v višini 50%.
Iztok Žagar ima osnovni vložek v nominalnem znesku 3.750,00 EUR in poslovni
delež v višini 50%.
Amidas d.o.o.

Sklici skupščin
Ob-10172/08
Na podlagi določil člena 10.3.1. do
10.3.7. Statuta družbe Sinfonika d.d., 295.
člena ZGD-1 in 189. člena ZFPPIPP uprava
družbe Sinfonika d.d. sklicuje
izredno skupščino
družbe Sinfonika d.d.,
ki bo v ponedeljek, 12. 1. 2009, ob 12. uri,
na sedežu družbe, Motnica 7, 1235 Trzin.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
imenuje predsednika skupščine in preštevalca glasov. Na skupščini bo prisoten vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem sklepa o spremembi osnovnega kapitala v postopku prisilne poravnave.
Predlog sklepa:
1. točka – Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe za pokrivanje izgube (379. člen
ZGD-1)
Osnovni kapital družbe Sinfonika d.d.,
ki znaša 529.596,00 EUR in je razdeljen
na 126.995 navadnih kosovnih delnic, se
zmanjša za 402.574,00 EUR, tako da znaša

126.995,00 EUR. Nominalna vrednost ene
delnice po zmanjšanju osnovnega kapitala znaša 1,00 EUR. Zmanjšanje se opravi
na način poenostavljenega zmanjšanja za
namen pokrivanja izgube v skladu s 379.
členom ZGD-1.
2. točka – Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom – prenosom terjatev
upnikov na dolžnika zaradi povečanja ustanovnega kapital (191. člen ZFPPIPP)
Osnovni kapital družbe se poveča z novimi stvarnimi vložki – konverzijo navadnih
terjatev upnikov družbe, navedenih v poročilu
o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
v postopku prisilne poravnave družbe, v lastniški delež družbe. Konverzija terjatev v kapital se opravi tako, da se 1,442% vsakokratne terjatve, ki je predmet konverzije, uporabi
za povečanje osnovnega kapitala, 98,558%
vsakokratne terjatve, ki je predmet konverzije,
se uporabi za povečanje kapitalskih rezerv.
Posamični upnik iz prvega odstavka druge točke tega sklepa, ki se odloči za konverzijo svoje terjatve do družbe kot vplačilo
stvarnega vložka, za 1,00 EUR svoje terjatve dobi 0,01442 delnice.
Zaradi izvedbe povečanja osnovnega
kapitala družba izda 61.460 navadnih kosovnih delnic, v nominalni vrednosti 1,00
EUR, ki jih bodo upniki vpisali in vplačali
s prenosom svojih terjatev iz prvega odstavka druge točke tega sklepa na dolžnika.
Glede na navedeno se osnovni kapital
družbe Sinfonika d.d. poveča za 61.460,00
EUR, tako da celotni osnovni kapital po povečanju znaša 188.455,00 EUR in je razdeljen
na 188.455 navadnih kosovnih delnic.
Vse novo izdane kosovne delnice dajejo
njihovim imetnikom upravičenja in pravice,
ki so enaka kot upravičenja in pravice že
obstoječih delnic.
Osnovni kapital se poveča pod odložnim
pogojem, da bo prisilna poravnava v postopku, ki teče pred Okrožnim sodiščem
v Ljubljani, pod opr. št. Ppn 147/2008, pravnomočno potrjena ter da upniki vpišejo in
prevzamejo novo izdane delnice v skladu
z določili ZFPPIPP.
Minimalni znesek terjatev, katerih konverzija je potrebna za uspešno uresničitev finančnega prestrukturiranja družbe, je
2.200.000,00 EUR.
Skupščina pooblašča upravo in nadzorni svet družbe, da na podlagi podanih izjav
upnikov dokončno določita višino povečanega osnovnega kapitala, ki so ga upniki
pripravljeni realizirati s konverzijo svojih terjatev za lastniški delež družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarje pozivamo, da se pisno prijavijo na skupščino tri dni pred zasedanjem na
sedežu podjetja, Sinfonika d.d., Motnica 7,
1235 Trzin.
Pravico udeležbe in glasovanja imajo
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan zasedanja skupščine.
Delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, oziroma
izpiskom iz sodnega registra.
Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
skupščine pisno sporočijo družbi svoje morebitne nasprotne razloge.

Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe Sinfonika d.d., Motnica 7,
1235 Trzin, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Če skupščina družbe ob napovedani uri
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne z istim dnevnim redom ob 13.30, na
istem kraju. Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Sinfonika d.d.
Ob-10204/08
Na podlagi 6.3.5 in 6.3.6 točke statuta AMZS d.d., Dunajska 128a, Ljubljana,
uprava družbe na zahtevo delničarja Avto
moto zveze Slovenije, Dunajska 128, Ljub
ljana, sklicuje
14. skupščino
družbe AMZS d.d.,
ki bo v ponedeljek, 26. 1. 2009, ob 11.
uri, v sejni dvorani AMZS d.d., na Dunajski
cesti 128a v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa 1: skupščina izvoli verifikacijsko komisijo in predsednika skupščine.
2. Predlog sprememb Statuta AMZS
d.d.
Predlog sklepa 2: skupščina AMZS d.d.
sprejme spremembe Statuta AMZS d.d. po
predlogu, ki je sestavni del tega sklepa.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa 3.1.: skupščina AMZS
d.d. se seznani z sklepom sveta delavcev
z dne 12. 5. 2008, da se kot predstavnika
delavcev v nadzornem svetu AMZS d.d. za
obdobje od 12. 12. 2008 do 11. 12. 2012
imenujeta Jože Kralj in Bogdan Poljanšek.
Predlog sklepa 3.2.: za člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, se z datumom dneva zasedanja skupščine za mandatno obdobje 4 let od dneva imenovanja
imenujejo dr. Danijel Starman, Igor Pogačar,
Viktor Levec in Jožef Zimšek.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zakoniti zastopniki imajo pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini, če so vpisani v delniški knjigi in če so najkasneje 3
dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo
udeležbo na skupščini na sedežu družbe.
Pooblaščenci in zastopniki morajo do tega
roka predložiti pooblastila oziroma dokazila
o zastopanju.
Na skupščini se glasuje osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku. Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki so
se po potrebi dolžni izkazati z osebnim dokumentom.
Predlog sprememb Statuta družbe AMZS
d.d. ter ostalo gradivo, o katerem bo odločala skupščina, bo delničarjem na vpogled
v tajništvu na sedežu družbe na Dunajski
cesti 128a v Ljubljani, in sicer vsak delovni
dan od 9. do 12. ure.
AMZS d.d.
uprava družbe
direktor mag. Janez Božič
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Zavarovanja terjatev
SV 1414/08
Ob-10239/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1414/08 z dne 18. 12.
2008, je bila zastavljena nepremičnina, triipolsobno stanovanje št. 2, v 1. nadstropju
stavbe Igriška ulica 12, Ljubljana, stoječi na
parc. št. 53/4.S, k.o. Gradišče I, ki je last
zastavitelja Mladena Bratovića, roj. 28. 2.
1947, Igriška ulica 12, Ljubljana, do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 161, sklenjene dne 13. 11.
1991. Nepremičnina je zastavljena v korist
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, matična št. 5026237000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
110.000,00 EUR s pripadki.
SV 3199/2008
Ob-10240/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-3199/2008 z dne
17. 12. 2008, je bilo stanovanje št. 4 v izmeri 40,33 m2, v pritličju večstanovanjske
stavbe na naslovu Podmilščakova ulica 14,
Ljubljana, stoječe na parc. št. 632/1, k.o.
Bežigrad, last zastavitelja Mladena Živčića,
Ljubljana, Topniška ulica 45, na podlagi prodajne pogodbe opr. št. SV 540/2008 z dne
9. 12. 2008, sklenjene s prodajalko Marijo Stergar, Podmilščakova 14, Ljubljana,
zastavljeno v korist upnice Deželne banke
Slovenije d.d., Kolodvorska ulica 9, 1000
Ljubljana, matična št. 5349907000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 80.000,00
EUR, s pripadki.
SV 1069/2008
Ob-10243/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ksenije Košar
Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 1069/2008
z dne 19. 12. 2008, je štirisobno stanovanje številka 10, v II. nadstropju, v izmeri
88,22 m2, ki se nahaja v večstanovanjskem
objektu na naslovu Ulica Staneta Severja 10, 2000 Maribor, ki stoji na parc. št.
1620 k.o. Spodnje Radvanje, po kupoprodajni pogodbi z dne 17. 11. 2008, sklenjeni
med Aleksić Sretenom in Aleksič Inge Eriko kot prodajalcema in zastavnim dolžnikom kot kupcem ter na podlagi originalne
overjene prodajne pogodbe številka 214/93
z dne 21. 10. 1993, sklenjene med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, kot
prodajalcem in Aleksić Sretenom in Aleksič
Inge Eriko kot kupcema, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja
4, Maribor, matična številka 5860580000,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve
v višini 76.000,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 5589/2008
Os-9182/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka Župnije Predloka, Predloka 14, Črni
Kal, ki jo zastopa Milan Stepan, o predlogu
za dopolnitev zemljiške knjige, dne 4. 11.
2008 odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za nepremičnino s parc. št. 1046,
travnik v izmeri 1906 m2, k.o. Rožar, pri
kateri je z verjetnostjo izkazana lastninska
pravica Župnije Predloka, Predloka 14, Črni
Kal, matična številka 59467727.
Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 11. 2008
Dn 8183/2007
Os-9327/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Marušič Fedje, Pot na
Drage 4, Solkan, ki ga zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 63 v 2. nadstropju, na naslovu Črtomirova ulica 22, Ljubljana, z ident. št. 63.E,
vpisano v podvl. št. 2852/63, k.o. Bežigrad,
dne 18. 9. 2008, pod opr. št. Dn 8183/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 901/1-92 z dne 18. 2. 1992, sklenjene
med Občino Ljubljana - Bežigrad (kot prodajalcem) in Černe Markom, Črtomirova 22,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 63.E, vpisano v podvl. št.
2852/63, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2008
Dn 11494/2005
Os-9328/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Karmen Hren, Šmarješka c. 54, Novo mesto, ki jo zastopa družba Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 104, na naslovu
Rusjanov trg 1, Ljubljana, z ident. št. 104.
E, vpisano v podvl. št. 2039/104, k.o. Slape,
dne 11. 9. 2008, pod opr. št. Dn 11494/2005,

izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 010907/86 z dne 8. 9. 1986, sklenjene
med GIP Pionir Novo mesto (kot prodajalcem) ter Dušanom in Nado Bombač, oba
Tumova 6, Škofja vas (kot kupcema), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 104.E,
vpisano v podvl. št. 2039/104, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2008
Dn 28892/2006
Os-9329/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Križman Srečka, Pod
gozdom cesta I/9, Grosuplje, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino s parc. št.
59/7, vpisano v vl. št. 747, k.o. Brinje I, dne
12. 9. 2008, pod opr. št. Dn 28892/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. Rg I-112/66 z dne 15. 9.
1965, sklenjene med Termiko, industrijskim
in montažnim podjetjem za izolacijo, Ljub
ljana (kot prodajalcem) ter Gustavom in Hildo Müller, oba Ul. Nade Ovčakove 18 (kot
kupcema), za nepremičnino s parc. št. 59/7,
vpisano v vl. št. 747, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2008
Dn 11066/2005
Os-9330/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Anamarije Bošnjak,
ki jo zastopa zakonita zastopnica mati Karmen Bolčina Bošnjak, obe Kunaverjeva 14,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, garažo št. 619 v kleti, RGD 6,
Rašiška, Ljubljana, z ident. št. 19.E, vpisano
v podvl. št. 4347/19, k.o. Zgornja Šiška, dne
16. 9. 2008, pod opr. št. Dn 11066/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže št. G-1437
z dne 24. 11. 1971, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana (kot prodajalcem) ter Antonom in Anico Može, oba
Glavarjeva 12, Ljubljana (kot kupcema),
za nepremičnino z ident. št. 19.E, vpisano
v podvl. št. 4347/19, k.o. Zgornja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 4. 10.
1976, sklenjene med Antonom in Anico
Može, oba Glavarjeva 12, Ljubljana (kot

prodajalcema) in Ilič Anđeljkom, Adamičeva
12, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino z ident. št. 19.E, vpisano v podvl. št.
4347/19, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2008
Dn 8956/2005
Os-9331/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Novak Petra, Preglov trg 5, Ljub
ljana, ki ga zastopa družba Otium d.o.o.,
Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 63, na naslovu Preglov trg 5, Ljub
ljana, z ident. št. 63.E, vpisano v podvl. št.
2076/63, k.o. Slape, dne 9. 10. 2008, pod
opr. št. Dn 8956/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, soinvestitorske pogodbe št. 105/83
z dne 9. 3. 1983, sklenjene med prodajalcem Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD
Inženiring, Ljubljana ter kupcema Tabakovič Rasimom in Tabakovič (Mahič) Hasnijo,
oba Vlahovičeva 39, Ljubljana, za stanovanje št. 63, na naslovu Preglov trg 5, Ljub
ljana, z ident. št. 63.E, vpisano v podvl. št.
2076/63, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2008
Dn 11497/2005
Os-9332/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Karoline Mazej, Rusjanov trg 10, Ljubljana, ki jo zastopa družba
Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 14, na naslovu Rusjanov
trg 10, Ljubljana, z ident. št. 14.E, vpisano
v podvl. št. 2120/14, k.o. Slape, dne 25. 9.
2008, pod opr. št. Dn 11497/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o popolnem izplačilu solastniškega deleža z dne 19. 7. 1989, sklenjene
med Fileš Alenko (kot prvo pogodbenico) in
Fileš Rafaelom (kot drugim pogodbenikom),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 14.E,
vpisano v podvl. št. 2120/14, k.o. Slape,
– dodatka k soinvestitorski pogodbi št.
84/010225 z dne 13. 1. 1986, sklenjenega
med Zavodom za izgradnjo Ljubljane (kot
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prodajalcem) ter Fileš Alenko in Rafaelom,
oba Ceneta Štuparja 132, Ljubljana (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 14.E, vpisano v podvl. št. 2120/14,
k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2008
Dn 33930/2004
Os-9333/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jerice Jamnik, Kržišnikova 2, Medvode, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, stanovanje št. 14
v 4. nadstropju, na naslovu Kržišnikova 2,
Medvode, z ident. št 14.E, vpisano v podvl.
št. 843/15, k.o. Medvode, dne 10. 10. 2008,
pod opr. št. Dn 33930/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Skupščino občine Ljubljana - Šiška (kot prodajalko) in SGP
Tehnik Škofja Loka (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. 14.E, vpisano
v podvl. št. 843/15, k.o. Medvode.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2008
Dn 6012/2005
Os-9334/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bašič Deda, Cesta 30. avgusta 5, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnini, dvosobno stanovanje št. 6 v 1.
nadstropju in shrambo št. 6 v kleti, v skupni
izmeri 87,41 m2, na naslovu Cesta 30. avgusta 5, Ljubljana, z ident. št. 59.E in 60.E,
vpisani v podvl. št. 4323/30, k.o. Kašelj,
dne 1. 8. 2008, pod opr. št. Dn 6012/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 27-0/1992 z dne 7. 4. 1992 in dodatka h kupoprodajni pogodbi št. 27-0/1992
z dne 4. 9. 1992, sklenjene med Tovarno
tapet Veta d.o.o., Ljubljana - Polje (kot prodajalko) in Simom Kovačevičem, Cesta 30.
avgusta 5, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj 59.E in 60.E, vpisani v podvl. št. 4323/30, k.o. Kašelj,
– darilne pogodbe z dne 23. 9. 1992,
sklenjene med Simom Kovačevičem, Cesta
30. avgusta 5, Ljubljana (kot darovalcem) in
Milko Kovačevič, Cesta 30. avgusta 5, Ljub
ljana (kot obdarjenko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 59.E in 60.E, vpisano
v podvl. št. 4323/30, k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2008
Dn 18491/2008
Os-9335/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Šerife Redžić, Korotanska 24, Ljubljana, ki
jo zastopa notar Milan Dolgan, Dunajska
cesta 122, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini s parc. št. 458/6,
podvložek 1206, k.o. Bizovik, nepremičnino
s parc. št. 630/9, podvložek 1131, k.o. Bizovik ter nepremičnine s parc. št. 458/2, št.
458/5, št. 458/1 in št. 458/8, vpisane v podvložek 946, k.o. Bizovik, dne 10. 10. 2008,
pod opr. št. Dn 18491/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe, ki sta
jo dne 18. 3. 2005 sklenila prodajalca Tatjana Štraus Pečenko, Periška 4, Ljubljana
in Milan Pečenko, Periška 4, Ljubljana ter
kupca Šerifa Redžič, Korotanska 24, Ljub
ljana, ki jo zastopa notar Milan Dolgan ter
Senada Redžić, Korotanska 24. Ljubljana,
za nepremičnino s parc. št. 458/6, podvložek 1206, k.o. Bizovik, nepremičnino s parc.
št. 630/9, podvložek 1131, k.o. Bizovik ter
nepremičnine s parc. št. 458/2, št. 458/5,
št. 458/1 in št. 458/8, vpisane v podvložek
946, k.o. Bizovik.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2008
Dn 25469/2008
Os-9336/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Ivana Turka, Cesta
v Podboršt 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
62.E, vpisani v podvl. št. 4343/62, k.o. Zgornja Šiška, dne 8. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 25469/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe, ki sta jo dne 25. 9.
1968 sklenila prodajalec Poslovno združenje Giposs, ki ga je zastopalo Stanovanjsko
gospodarstvo Standard Ljubljana, Celovška
cesta 87, po direktorju Miroslavu Pleši in
kupovalka Sonja Virk, Ane Ziherlove 8, Ljub
ljana, za garažni boks št. 62, v objektu garaž
Triplex D-2, sedaj nepremičnina z identifikatorjem 62.E, vpisana v podvložku 4343/62,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2008
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Dn 12173/2008
Os-9429/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Tjaše Mahkovec,
Vurnikova ulica 8, Ljubljana, ki jo zastopa
Jaka Blaganje, odvetnik iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 14.E, podvl. 3952/14, k.o.
Bežigrad, dne 18. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 12173/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 3881/93,
ki sta jo dne 24. 9. 1993 sklenila prodajalec Mesto Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, ki ga je po pooblastilu predsednika
IS SML zastopal Lepold Benčina, inž. gr.
in kupec Minira Jašari-Pretnar, Vurnikova
ulica 8, Ljubljana, za stanovanje št. 14, na
naslovu Vurnikova ulica 8, Ljubljana, z ident.
št. 14.E, vpisano v podvl. št. 3952/14, k.o.
Bežigrad;
– kupoprodajne pogodbe, ki sta jo dne
26. 9. 1996 sklenila prodajalec Minira Jašari-Pretnar, Vurnikova ulica 8, Ljubljana in kupec Simon Podnar, Sorška cesta 27/a, Škofja
Loka, za stanovanje št. 14, na naslovu Vurnikova ulica 8, Ljubljana, z ident. št. 14.E, vpisano v podvl. št. 3952/14, k.o. Bežigrad;
– kupoprodajne pogodbe, ki so jo dne
19. 1. 2001 sklenili prodajalec Simon Podnar,
Vurnikova ulica 8, Ljubljana in kupca Matej
Špragar, Pot ob Homšnici 17, Slovenj Gradec ter Barbara Karner, Lepa pot 8, Slovenj
Gradec, za stanovanje št. 14, na naslovu
Vurnikova ulica 8, Ljubljana, z ident. št. 14.E,
vpisano v podvl. št. 3952/14, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2008
Dn 21506/2003
Os-9433/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Primorje, d.d., družba
za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve, Ajdovščina, Vipavska c. 3, ki
ga je zastopal gen. direktor Dušan Črnigoj,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, z identifikatorjem 167.E, podvl. št.
2667/167, k.o. Bežigrad, dne 21. 10. 2008,
pod opr. št. Dn 21506/2003, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. 353/75-02/5
z dne 19. 5. 1975, sklenjene med Splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje (kot prodajalcem) in Splošnim gradbenim podjetjem
Primorje (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj identifikator 167.E, vpisano v podvl. št. 2667/167, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2008
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Dn 30435/2004
Os-9434/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Ane-Romane
Dolenc, Bilečanska ul. 2, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z ident. št. dela stavbe 1732-894-163 in
1732-894-164, vpisano v podvl. št. 1275/1,
k.o. Štepanja vas, dne 9. 9. 2008, pod opr.
št. Dn 30435/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 128/77 z dne 20. 9. 1977
in dodatka št. 1 k pogodbi št. 128/77 z dne
1. 6. 1978, sklenjene med Imos, p.o., Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Jano Živkovič,
Škrabčeva 25a, Ljubljana (kot kupovalko),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. dela
stavbe 1732-894-163 in 1732-894-164, vpisano v podvl. št. 1275/1, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2008
Dn 31170/2005
Os-9435/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lušina Saše, Podnart 69, Podnart,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 7, v prvem nadstropju na Vogelni ulici 10 v Ljubljani, z identifikatorjem št.
7.E, podvložek št. 5575/7, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 13. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 31170/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe, ki nadomešča odločbo o razlastitvi
z dne 10. 5. 1985, sklenjene med Ferdinandom Pavličem, Tržaška cesta 87, Ljub
ljana, kot prvopogodbeno stranko in SIS za
gradnjo cest Ljubljana, Beethovnova 4, kot
drugopogodbeno stranko, za hišo na Tržaški
cesti 87 v Ljubljani in trisobno stanovanje
št. 7, v prvem nadstropju bloka Vogelna 10,
Ljubljana, v izmeri 77,36 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2008
Dn 12133/2007
Os-9436/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Trampuš Magdalene, Prušnikova
11, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o. iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 14, na Prušnikovi 11 v Ljub
ljani, z identifikatorjem št. 54.E, podvložek
št. 1994/54, k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne
13. 10. 2008, pod opr. št. Dn 12133/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 20. 6. 1964, sklenjene med prodajal-
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cem Skladom za zidanje stanovanjskih hiš
občine Ljubljana-Šiška in kupcem Janezom
Jančarjem, Tacen 88a, Ljubljana, za dvosobno stanovanje v drugem nadstropju petega stopnišča stanovanjskega bloka v Ljub
ljani, na Celovški 355, k.o. Šentvid.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2008
Dn 7841/2005
Os-9437/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Kurent Janeza, Peričeva ulica 26, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 62 v 9. nadstropju, na naslovu Kuzmičeva 5, Ljubljana, z ident. št. 62.E, vpisano v podvl. št. 2580/78, k.o. Bežigrad, dne
4. 9. 2008, pod opr. št. Dn 7841/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. BS 4/2-K-81/84 z dne
20. 3. 1984, sklenjene med Stanovanjsko
zadrugo SCT, n.sol.o., Ljubljana (kot prodajalko) in Cunder Primožem, Glinškova pl. 7,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 62.E, vpisano v podvl. št.
2580/78, k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe iz leta 1993,
sklenjene med Cunder Primožem, Glinškova pl. 7, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Mikl Teom, Križevci pri Ljutomeru (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 62.E, vpisano v podvl. št. 2580/78, k.o.
Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2008
Dn 30355/2006
Os-9438/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Urbanc Andraža, V Dovjež 28, Ljub
ljana, ki ga zastopa odvetnik Boris Goda iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 1 v pritličju, na naslovu Rašiška ulica 20, Ljubljana, z identifikatorji št.
1.E, 2.E in 3.E, podvložek št. 3952/1, k.o.
Zgornja Šiška, dne 17. 9. 2008, pod opr. št.
Dn 30355/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o prodaji stanovanja št. 352/91
z dne 18. 9. 1991, sklenjene med prodajalko
Občino Ljubljana Moste-Polje, Proletarska
1, Ljubljana in kupovalko Marijo Urbanc,
Rašiška ulica 20, Ljubljana, za stanovanje
št. 1, v pritličju stanovanjskega objekta na
Rašiški 20 v Ljubljani, z uporabno površino
51,19 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh

mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2008
Dn 21264/2001
Os-9439/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gregorja Gregorčiča, Pavšičeva 6,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 74 na terasi, na naslovu Pavšičeva 74, Ljubljana, z identifikatorji
št. 39.E in 40.E, podvložek št. 791/20, k.o.
Zgornja Šiška, dne 12. 3. 2008, pod opr.
št. Dn 21264/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. ST-4/74 z dne
10. 8. 1972, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim podjetjem Tehnika Ljubljana,
Vošnjakova 8 in kupovalko Marinko Kokelj,
Tabor 9, Ljubljana, za garsonjero na terasi
stanovanjske stolpnice ST-4 v Pavšičevi 6
v Ljubljani, s površino 38,75 m2 ter pripadajočo teraso s površino 34,45 m2, označeno
s številko 74.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2008
Dn 9487/2007
Os-9440/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marn Dušana, Ob sotočju 14, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnik Gregor Simončič iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 10 v tretjem nadstropju, na
naslovu Ob sotočju 2 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 10.E, podvložek št. 1306/16, k.o.
Štepanja vas, dne 14. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 9487/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 3864/93 z dne 17. 9. 1993, sklenjene
med prodajalcem Mesto Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, in kupcem Dušanom Marnom, Ob sotočju 14, Ljubljana, za stanovanje št. 10 v tretjem nadstropju, v stanovanjski hiši na naslovu Ob sotočju 2 v Ljubljani,
v izmeri 29,36 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2008
Dn 13306/2005
Os-9441/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Martine Papič, Reška

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ulica 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 51, na Reški ulici v Ljubljani, z ident. št. 51.E, vpisano
v podvl. št. 4356/51, k.o. Vič, dne 15. 10.
2008, pod opr. št. Dn 13306/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 8.
1982, sklenjene med Malenšek Andrejino,
Rožna dolina c. IV/5, Ljubljana (kot prodajalko) ter dr. Matevžič Vankom in dr. Matevžič Jožico, oba Jamova 35, Ljubljana (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 51.E, vpisano v podvl. št. 4365/51,
k.o. Vič,
– kupoprodajne pogodbe z dne 18. 2.
1989, sklenjene med dr. Matevžič Vankom
in dr. Matevžič Jožico, oba Jamova 35, Ljub
ljana (kot prodajalcema) ter Recek Robertom, Trata III/8, Kočevje (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ient. št. 51.E,
vpisano v podvl. št. 4356/51, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2008
Dn 25915/2005
Os-9442/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zrimšek Karla, Dunajska 319,
Ljubljana-Črnuče, ki ga zastopa odvetnik
Uroš Miklič iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje št. 3 v pritličju,
na naslovu Dunajska 319, Ljubljana, z identifikatorjem št. 3.E, podvložek št. 2513/3,
k.o. Črnuče, dne 15. 10. 2008, pod opr.
št. Dn 25915/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 25. 8.
1997, sklenjene med prodajalcem Nilson
d.o.o., Ulica Aktivistov 2, Ljubljana in kupcem Ameco d.o.o., Kersnikova 10, Ljub
ljana, za stanovanje št. A3 v pritličju objekta
A, s shrambo, garažnim boksom in atrijem
v soseski BS-6/3, Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2008
Dn 5332/2007
Os-9443/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Ajše Ane Repar, Remihova 6, Kočevje in Artač Gregorja, Rozmanova 30,
Kočevje, ki ju zastopa odvetniška družba Rozman & Vesel iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 32 v osmem nadstropju, na Potrčevi
4 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 132.E,
podvložek št. 364/66, k.o. Šentpeter, dne

Št.

17. 10. 2008, pod opr. št. Dn 5332/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– sporazuma št. 02/1-6961 z dne 3. 7.
1968, sklenjenega med Skladom za urejanje
mestnega zemljišča občine Ljubljana Center, zastopanega po stanovanjskem podjetju
Dom Ljubljana in kupcem Slikoplesk-termoplast Ljubljana, Gornji trg 4;
– sporazuma št. 02/1-10-348 z dne 4. 10.
1968, sklenjenega med Skladom za urejanje
mestnega zemljišča občine Ljubljana Center, zastopanega po stanovanjskem podjetju
Dom Ljubljana, Kersnikova 6 in kupcem Slikoplesk-Termoplast, Ljubljana, Gornji trg 4;
– kupoprodajne pogodbe št. KS04/6-8795
z dne 11. 12. 1970, sklenjene med prodajalko Stanovanjsko podjetje Dom, Kersnikova
6, Ljubljana in kupcem Slikoplesk-Termoplast, Gornji trg 4, Ljubljana, za stanovanje
št. 32, v osmem nadstropju, na Potrčevi 4
v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2008
Dn 25653/2005
Os-9444/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Đukić, Pušnikova ulica 24, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garažo
št. 17, v garažni stavbi na Prušnikovi v Ljub
ljani, z identifikatorjem št. 20.E, podvložek
št. 1934/20, k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne
18. 9. 2008, pod opr. št. Dn 25653/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
L-417/VZ z dne 10. 3. 1972, sklenjene med
prodajalcem SGP Stavbenik Koper in kupci
Vladimirom, Olgo, Marijo in Tatjano Rovšnik,
Celovška 351, Ljubljana, za garažo št. 17,
v pritličju garažne hiše Triplex ob Celovški
cesti v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2008
Dn 25790/2008
Os-9445/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Pirc Jožefa, Viška cesta 49c, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, dvosobno stanovanje št. 3 v pritličju in shrambo št. 3 v kleti, na naslovu Viška cesta 49/c, Ljubljana,
z ident št. 85.E in 86.E, vpisano v podvl. št.
3836/44, k.o. Vič, dne 15. 10. 2008, pod opr.
št. Dn 25790/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 9/67 z dne 19. 1. 1967,
sklenjene med SGP Grosuplje, Grosuplje
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(kot prodajalcem) in Zavarovalno skupnostjo
SRS, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 85.E in 86.E,
vpisano v podvl. št. 3836/44, k.o. Vič,
– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 10.
1990, sklenjene med Zavarovalno skupnostjo Triglav, Ljubljana (kot prodajalko) ter
Pirc Jožetom in Danico, oba Viška cesta
49/c, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 85.E in 86.E,
vpisano v podvl. št. 3836/44, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2008
Dn 29678/2006
Os-9446/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Branke Berkopec Peterle, Vodovodna
3a, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o. iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 5 na Frankopanski ulici 16
v Ljubljani, z identifikatorjem št. 105.E, podvložek št. 2270/18, k.o. Spodnja Šiška, dne
14. 10. 2008, pod opr. št. Dn 29678/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 15/91-SLO z dne 18. 11. 1991,
sklenjene med prodajalcem Slovenijavino, Frankopanska 11, Ljubljana in kupcem
Antonom Berkopcem, Frankopanska 16,
Ljubljana, za stanovanje št. 5, ki se nahaja
v stavbi Frankopanska 16, v prvem nadstropju in meri 93,28 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2008
Dn 27878/2006
Os-9447/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Angele Jerman, Prušnikova ul. 13, Ljubljana, ki jo zastopa Otium, d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 30.E, podvl. 1994/30, k.o.
Šentvid nad Ljubljano, dne 21. 10. 2008,
pod opr. št. Dn 27878/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe iz leta 1964,
sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana Šiška (kot prodajalcem) in Metodo Rejc Novak, Šlosarjeva
4, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. 30.E, podvl. 1994/30,
k.o. Šentvid nad Ljubljano;
– menjalne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Metodo Rejc Novak,
Šlosarjeva 4, Ljubljana (kot prvo pogodbenico) in Ladislavom Nanutom (kot drugo pogodbenikom), za nepremičnino, ki
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ima sedaj ident. 30.E, podvl. 1994/30, k.o.
Šentvid nad Ljubljano.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2008
Dn 20317/2008
Os-9476/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Kuharič Gregorja, Vas 32, Vrhnika, ki ga
zastopa odvetnik Peter Kos iz Kopra, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za garažni boks št.
141, v nadstropju garažne hiše Triplex-Stari
Vodmat, z identifikatorjem št. 141.E, podvložek št. 361/141, k.o. Šentpeter, dne
10. 10. 2008, pod opr. št. Dn 20317/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 8/141 z dne 22. 5. 1967, sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Pionir Novo mesto, ki ga je
zastopal direktor Ivan Kočevar in kupcem
Feliksom Klobaso, Krimska 12, Ljubljana,
za garažni boks v nadstropju garažne hiše
Triplex, z zaporedno številko 141.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2008
Dn 12522/2005
Os-9477/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Kseije Maver, Suhadolčanova 10, Ljubljana Črnuče, ki jo zastopa notar Miro Košak, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnini, parc. št.
488/56 in 488/47, vpisani v vl. št. 2698,
k.o. Črnuče, dne 21. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 12522/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 846/87-05/1 z dne
14. 10. 1987 in dodatka k prodajni pogodbi
z dne 29. 3. 1988, sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje, n.sol.o. (kot prodajalcem), Maver Ksenijo in Darkom, oba
Leninov trg 18, Ljubljana (kot kupcema), za
nepremičnini s parc. št. 488/47 in parc. št.
488/56, vpisani v vl. št. 2698, k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2008
Dn 10245/2007
Os-9478/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Ru-
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pnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Škof Alojzija, Polje c. VI/26, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje in klet
v izmeri 62 m2 in 3,45 m2, z identifikatorjem št. 2631/23 in 2631/24, k.o. Slape, dne
10. 10. 2008, pod opr. št. Dn 10245/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št. 2104 z dne
1. 11. 1975, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim industrijskim podjetjem Obnova
Ljubljana, Titova 29 ter kupcema Alojzijem
Škofom, Cesta na Brdo 37, Ljubljana in Milico Škof, Savska 3, Ljubljana, za dvosobno stanovanje št. 12, v drugem nadstropju
drugega vhoda stanovanjskega bloka A-5,
v stanovanjski soseski MS-6 Slape-Polje,
v izmeri 59,10 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2008
Dn 9489/2005
Os-9479/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nadice Lukman, Gerbičeva 12, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garsonjero št. 105 v 8. nadstropju
in shrambo št. 105 v kleti, na naslovu Celovška cesta 103, Ljubljana, z ident. št. 222.E
in 223.E, vpisano v podvl. št. 3937/117, k.o.
Zgornja Šiška, dne 13. 10. 2008, pod opr.
št. Dn 9489/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 3366/64-65 z dne 30. 6.
1965, sklenjene med prodajalcem Skladom
za zidanje stanovanjskih hiš občine Ljub
ljana-Šiška in kupovalko Marijo Pavšič, Sternetova 14, Ljubljana, za garsonjero št. 105
v 8. nadstropju in shrambo št. 105 v kleti,
na naslovu Celovška cesta 103, Ljubljana,
z ident. št. 222.E in 223.E vpisano v podvl.
št. 3937/117, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2008
Dn 9673/2008
Os-9480/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Andree Marije, Šifrerjeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa notar Miro
Košak, Trg republike 3, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini,
stoječi na parc. št. 2239/65, vl. št. 1529,
k.o. Stožice, dne 20. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 9673/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 361-212/93 z dne
25. 3. 1993, sklenjene med Občino Ljubljana
Bežigrad (kot prodajalko) ter Andree Veko-

slavom in Marijo (kot kupcema), za nepremičnini, stoječi na parc. št. 2239/35, vpisani
v vl. št. 1529, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2008
Dn 7564/2005
Os-9481/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lučke Germovšek, Herbersteinova
16, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 39 v 4. nadstropju, na naslovu Herbersteinova 16, Ljubljana, z ident.
št. 96.E, vpisano v podvl. št. 3883/97, k.o.
Bežigrad, dne 18. 9. 2008, pod opr. št.
Dn 7564/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 3462/93 z dne 26. 2. 1993, sklenjene med prodajalcem Mesto Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana in kupovalko Evo
Gerželj, Volaričeva 22, Postojna, za stanovanje št. 39 v 4. nadstropju, na naslovu Herbersteinova 16, Ljubljana, z ident. št. 96.E,
vpisano v podvl. št. 3883/97, k.o. Bežigrad,
– menjalne pogodbe z dne 21. 2. 1994,
sklenjene med prvo pogodbenico Evo Gerželj, Volaričeva 22, Postojna in drugo pogodbenikom Kehonjić Eminom, Prekomorskih brigad 5, Postojna, za stanovanje št.
39 v 4. nadstropju, na naslovu Herbersteinova 16, Ljubljana, z ident. št. 96.E, vpisano
v podvl. št. 3883/97, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2008
Dn 7767/2005
Os-9482/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Uršič Uroša, Posavskega ul. 24, Ljub
ljana, ki ga zastopa Jožefa Nerat-Rupnik,
direktorica JUS-KO, d.o.o., Proletarska 4,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 3 v 1. nadstropju, na naslovu Tbilisijska 20, Ljubljana, z ident. št. 3.E,
vpisano v podvl. št. 4016/3, k.o. Vič, dne
18. 9. 2008, pod opr. št. Dn 7767/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– menjalne pogodbe z dne 4. 2. 1994,
sklenjene med prvo pogodbenico Ano Milenković, Zvezda 19, Ljubljana in drugo pogodbenico Gizelo Družanović, Tbilisijska
20, Ljubljana, za stanovanje št. 3 v 1. nadstropju, na naslovu Tbilisijska 20, Ljubljana,
z ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št. 4016/3,
k.o. Vič,
– menjalne pogodbe z dne 29. 10. 1993,
sklenjene med prvo pogodbenico Gizelo
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Ulaga, Mašera Spasiča 11, Ljubljana in drugo pogodbenikom Kotnik Emilom, Tbilisijska
20, Ljubljana, za stanovanje št. 3 v 1. nadstropju, na naslovu Tbilisijska 20, Ljubljana,
z ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št. 4016/3,
k.o. Vič,
– pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z dne 26. 10. 1990, sklenjene med prodajalcema Reschner Hrvojem in Živko, Mandrač 8, Novigrad ter kupcem Kotnik Emilom,
Glavarjeva 49, Ljubljana, za stanovanje št.
3 v 1. nadstropju, na naslovu Tbilisijska 20,
Ljubljana, z ident. št. 3.E, vpisano v podvl.
št. 4016/3, k.o. Vič,
– pogodbe št. 502/77/05/20-33 z dne
5. 11. 1977, sklenjene med prodajalcem
SGP Grosuplje, Taborska cesta 13, Grosuplje ter kupcema Reschner Hrvojem in
Živko, Bratovševa ploščad 20, Ljubljana, za
stanovanje št. 3 v 1. nadstropju, na naslovu
Tbilisijska 20, Ljubljana, z ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št. 4016/3, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2008
Dn 23036/2004
Os-9483/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Jezernik, Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, ki jo zastopa Otium, d.o.o., Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino z ident.
št. dela stavbe 2636-01973-40, parc. št.
1294/30, 1293/16, 1292/15, 1292/3, k.o.
Bežigrad, dne 22. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 23036/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 0931/01-HB
z dne 21. 10. 1993, sklenjene med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo (kot
prodajalcem) in Marijo Jezernik, Ul. Metoda
Mikuža 18, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. dela
stavbe 2636-01973-40, parc. št. 1294/30,
1293/16, 1292/15, 1292/3, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2008
Dn 14053/2005
Os-9484/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Avsec Vladimirja, Ulica bratov Učakar
48, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o. iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 18, na naslovu Ulica bratov
Učakar 48, Ljubljana, z identifikatorjem št.
15.E, podvložek št. 4697/15, k.o. Zgornja
Šiška ter garažo na Ulici bratov Učakar 48
in 50 v Ljubljani, z identifikatorjem 207.E,
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podvložek 4697/65, k.o. Zgornja Šiška, dne
13. 10. 2008, pod opr. št. Dn 14053/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 72-4100/K z dne
28. 2. 1972, sklenjene med prodajalcem GIP
Ingrad Celje, Ljubljanska 6, ki ga je zastopal Standard Invest Ljubljana ter kupcema
Vladimirjem in Martino Avsec, Kristanova 6,
Ljubljana, za štiriinpolsobno stanovanje št.
18, v tretjem nadstropju prvega stopnišča,
na vzhodni zahodni in južni strani stanovanjskega objekta D, soseska Koseze in kletni
prostor št. 9 v izmeri 15,66 m2;
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe
z dne 29. 3. 1973, št. 72-4100/K/II-FN; dodatna h kupni pogodbi z dne 8. 7. 1974, št.
72-4100/II/K.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2008
Dn 8576/2005
Os-9485/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Čop Gregorja, Planina pod Golico 27,
Jesenice, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 8 v 2. nadstropju, na naslovu Tbilisijska ulica 5, Ljubljana, v izmeri
54,30 m2, z ident. št. 208.E, vpisano v podvl.
št. 4275/38, k.o. Vič, dne 18. 9. 2008, pod
opr. št. Dn 8576/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 3809/93 z dne 2. 9. 1993,
sklenjene med prodajalcem Mestom Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana in kupcem
Maričič Pavlom, Tbilisijska 5, Ljubljana, za
stanovanje št. 8 v 2. nadstropju, na naslovu Tbilisijska ulica 5, Ljubljana, v izmeri
54,30 m2, z ident. št. 208.E, vpisano v podvl.
št. 4275/38, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2008
Dn 30137/2004
Os-9486/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lilijane Simič, Glinškova ploščad
18, Ljubljana, ki jo zastopa družba Otium,
d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje na
naslovu Glinškova ploščad 18, Ljubljana,
v izmeri 69,49 m2, z ident. št. dela stavbe
1734-1148-96, stoječi na parc. št. 1002/9,
k.o. Ježica, dne 21. 7. 2008, pod opr. št.
Dn 30137/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– menjalne pogodbe z dne 20. 9. 1989,
sklenjene med prvo pogodbeno stranko
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Ogrin Marjanom, Cesta na Makovec 7, Koper in drugo pogodbeno stranko Kuntarič
Živo, Titova c. 131, Ljubljana, za stanovanje
na naslovu Glinškova ploščad 18, Ljubljana,
v izmeri 69,49 m2, z ident. št. dela stavbe
1734-1148-96, stoječi na parc. št. 1002/9,
k.o. Ježica,
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 9.
1989, sklenjene med prodajalko Kuntarič
Živo, Titova c. 131, Ljubljana ter kupcema
Casar Francem in Simič Liljano, oba Reboljeva ul. 10, Ljubljana, za stanovanje na
naslovu Glinškova ploščad 18, Ljubljana,
v izmeri 69,49 m2, z ident. št. dela stavbe
1734-1148-96, stoječi na parc. št. 1002/9,
k.o. Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2008
Dn 2391/2005
Os-9487/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožefa Soviča, Beblerjev trg 11, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 57 v 7. nadstropju, na naslovu Beblerjev trg 11, Ljubljana, v izmeri
72,75 m2, z ident. št. 57.E, vpisano v podvl.
št. 349/57, k.o. Nove Jarše, dne 28. 8. 2008,
pod opr. št. Dn 2391/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe z dne 3. 2.
1986, sklenjene med prodajalcem GIP Gradis Ljubljana, TOZD Inženiring, Ljubljana in
kupcem Šink Matevžem, Beblerjev trg 11,
Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št.
57 v 7. nadstropju, na naslovu Beblerjev
trg 11, Ljubljana, v izmeri 72,75 m2, z ident.
št. 57.E, vpisano v podvl. št. 349/57, k.o.
Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2008
Dn 16999/2005
Os-9488/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tančič Viktorja, Ulica bratov Učakar
54, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o. iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za garažo na naslovu Ulica bratov Učakar
48 in 50, v Ljubljani, z identifikatorjem št.
219.E, podvložek št. 4697/77, k.o. Zgornja Šiška, dne 13. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 16999/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže št. G-1724
z dne 26. 3. 1975, sklenjene med prodajalcem GIP Ingrad Celje, Ljubljanska 6, Celje
in kupcem Viktorjem Tančičem, Ruska 6,
Ljubljana, za garažni boks št. 9 v izmeri
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15,66 m2, ki leži v kleti na zahodni strani stanovanjskega objekta D-4, soseska Koseze;
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe
št. G-1724/I-FF.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2008
Dn 5899/2008
Os-9490/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jadranke Jane Starič, Nanoška 20,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Mojmir Jesenko in notarka Magda Poljšak Derganc,
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 12 v četrtem nadstropju,
na Nanoški ulici 20 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 112.E, podvložek št. 3919/26,
k.o. Vič, dne 10. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 5899/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu in prodaji stanovanja št. 4/70 z dne 15. 1. 1970, sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje in kupcema Slavkom
ter Dunjo Plahutnik, Savlje 65, Ljubljana, za
dvosobno stanovanje št. 12, v drugem stopnišču četrtega nadstropja, v stanovanjski
zgradbi SV-6, B-8;
– kupne pogodbe z dne 7. 1. 1981, sklenjene med prodajalcema Slavkom Plahutnikom, Topniška 62, Ljubljana, Dunjo Plahutnik, Sattnerjeva 15b, Ljubljana in kupcema
Aleksandrom ter Jadranko Matič, Pot k Savi
22, Ljubljana, za dvosobno stanovanje št.
12, v četrtem nadstropju objekta B-8, SV-6,
k.o. Vič;
– dogovora med zakoncema v smislu 64.
člena ZZZDR z dne 2. 10. 1989.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2008
Dn 19542/2008
Os-9491/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Danice Dobrovc, Ljubljanska 4,
Kamnik, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
garažo št. 14 v prvi etaži A, ob Kajuhovi
ulici v Ljubljani, z identifikatorjem št. 14.E,
podvložek št. 1637/14, k.o. Moste, dne
13. 10. 2008, pod opr. št. Dn 19542/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 8. 10. 1968, sklenjene med
prodajalcem Stanovanjskim podjetjem Bežigrad-Moste, Črtomirova ulica 10, Ljubljana
in kupcema Ivanom ter Anico Skočir, Prvomajska 15, Ljubljana, za garažni boks št.
14, v garažnem objektu A, v Toplarniški ulici
v Ljubljani.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2008
Dn 33406/2004
Os-9492/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sama Jeverice, Trebinjska 3, Ljub
ljana, ki ga zastopa družba Kreator poslovni
center d.o.o., Litijska 3, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
na naslovu Slovenska cesta 9a, Ljubljana,
v izmeri 25,36 m2, z ident. št. dela stavbe 1721-210-33, stoječe na parc. št. 24/5,
26/15, k.o. Gradišče I, dne 21. 7. 2008,
pod opr. št. Dn 33406/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe št. FV D-II/30 z dne
21. 7. 1971, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim podjetjem Tehnika Ljubljana in
kupcem Glažar Sašem, Sodrarska steza 6,
Ljubljana, za stanovanje na naslovu Slovenska cesta 9a, Ljubljana, v izmeri 25,36 m2,
z ident. št. dela stavbe 1721-210-33, stoječe
na parc. št. 24/5, 26/15, k.o. Gradišče I,
– dodatka h kupni pogodbi št. FV D-II/30
z dne 6. 5. 1974, sklenjenega med prodajalcem Gradbenim podjetjem Tehnika
Ljubljana in kupcem Glažar Sašem, Sodrarska steza 6, Ljubljana, za stanovanje
na naslovu Slovenska cesta 9a, Ljubljana,
v izmeri 25,36 m2, z ident. št. dela stavbe 1721-210-33, stoječe na parc. št. 24/5,
26/15, k.o. Gradišče I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2008
Dn 4237/2008
Os-9168/08
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 4237/2008 z dne 18. 9. 2008
uveden postopek za izbris stare hipoteke
na podlagi pogodbe o dolgoročnem kreditu
z dne 1. 9. 1992, XI/92-4, vknjižene za kreditno terjatev upnika Cirila Žužka, Plešičeva
4, 1000 Ljubljana, v znesku 4.664,20 DEM
s pp, na nepremičnini, parc. št. 1444/2, v vl.
št. 869, k.o. Ptuj.
S tem oklicem se pozivajo hipotekarni
upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s 3.
točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi
– ZZK-1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v treh mesecih
od objave oklica vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 18. 9. 2008
Dn 4241/2008
Os-9243/08
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 4241/2008 z dne 28. 10.
2008 uveden postopek za izbris stare hi-

poteke na podlagi pogodbe o dolgoročnem
kreditu z dne 1. 9. 1992, št. XI/92-31, vknjižene za kreditno terjatev upnice Branka
Haramina, Ninska 28, Ljubljana, v znesku
3.659,70 DEM s pp, na nepremičnini, parc.
št. 1444/2, v vl. št, 869, k.o. Ptuj.
S tem oklicem se pozivajo hipotekarni
upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s 3.
točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi
– ZZK-1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v treh mesecih
od objave oklica vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 28. 10. 2008
Dn 2430/2007
Os-9361/08
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
4. 9. 2008 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 20. 1. 2003, sklenjene med Kurent
Janjo, Log 21, Hrastnik in Vodeb Brankom,
Log 21, Hrastnik, kot prodajalcema ter družbo Domex, d.o.o., Pot Vitka Pavliča 6, Hrastnik, kot kupcem, in sicer za stanovanje
z identifikacijsko številko 201.E, v večstanovanjski hiši Log 21, Hrastnik, ki je vpisano
v podvložku št. 641/13 k.o. Hrastnik-mesto.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja Domex, d.o.o., Pot Vitka Pavliča 6,
Hrastnik, izgubil. Na navedeni nepremičnini
je predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist Domex, d.o.o., Pot Vitka Pavliča 6,
Hrastnik. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom
137. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitve
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 5. 11. 2008
Dn 2988/2008
Os-9738/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Ervina Bajcerja iz Velenja, Tomšičeva 51,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 170/05/93,
ki sta jo dne 14. 6. 1993 na podlagi določil
Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91)
sklenila Rudnik lignita Velenje, ki ga je zastopal Janko Lukner, dipl. soc., član PO RLV
kot lastnik in prodajalec ter Muharem Garić, EMŠO 0401944500477, tedaj stanujoč
v Velenju, Tomšičeva 51, kot kupec. Predmet prodaje in nakupa je bilo stanovanje št.
13, v IV. nadstropju večstanovanjske hiše na
Tomšičevi 51 v Velenju, stoječi na parc. št.
1863/12, vl. št. 800, k.o. Velenje.
Nepremičnina je vpisana v zemljiško knjigo tega sodišča v vl. št. 3359/13, k.o. Velenje, z oznako 13.E (stanovanjski del št. 13
v 6. in 1. etaži na Tomšičevi 51 v Velenju,
v izmeri 21,12 m2).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
za Ervina Bajcerja, Tomšičeva cesta 51, Velenje, EMŠO 1701955500182, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 170/05/93 z dne 14. 6. 1993
o prodaji oziroma druge pogoje za vknjižbo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
lastninske pravice v korist Ervina Bajcerja,
Tomšičeva cesta 51, Velenje.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 25. 11. 2008
Dn 624/2008
Os-9739/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Simone Uršič, Kidričeva cesta 17, Velenje,
ki jo zastopa Bremis d.o.o., Foitova 2, Velenje, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 518/03/093-A
z dne 18. 3. 1993 in aneksa k tej pogodbi z dne 30. 6. 1993, katerih predmet je
26,87 m2 veliko stanovanje št. 41 v III. nadstropju stanovanjske hiše, stoječe na parc.
št. 2567/3, vl. št. 700, k.o. Velenje, ki sta ju
sklenila Rudnik lignita Velenje, zastopan po
Janku Luknerju, dipl. soc., članu PO za kadrovsko splošno področje, kot prodajalcem in
Željkom Kovačičem, EMŠO 2809960500149,
iz Velenja, Kidričeva 17, kot kupcem.
Nepremičnina je vpisana v zemljiško knjigo tega sodišča v vl. št. 3314/41, z oznako
41.E, kot stanovanjski del v V. etaži na Kidričevi 17, v velikosti 30,05 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
za Simono Uršič, Kidričeva 17, 3320 Velenje, EMŠO 0301962505031, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 518/03/093-A
z dne 18. 3. 1993 in aneksa k tej pogodbi
z dne 30. 6. 1993 oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist Simone
Uršič, Kidričeva 17, 3320 Velenje, EMŠO
0301962505031, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 25. 11. 2008
Dn 5614/2007
Os-9741/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Alojzija Borovnika iz Tomšičeve 20, Velenje, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 15. 6. 1966, ki
sta jo sklenila SGP Vegrad Velenje, zastopan po v.d. direktorja Karlu Božniku, kot
prodajalec in Simon Jakovljevič iz Velenja,
Tomšičeva 26, kot kupec;
– kupne pogodbe z dne 11. 2. 1982, ki
sta jo sklenila Simon Jakovljevič, Cesta
VII/5, Titovo Velenje, kot prodajalec in Drago Šulek, Cankarjeva 2/c, Titovo Velenje,
kot kupec ter
– kupne pogodbe z dne 20. 11. 1995, ki
sta jo sklenila Drago Šulek, Kavče 63, Velenje, kot prodajalec in Franc Hudovernik,
Tomšičeva 33, kot kupec.
Predmet vseh kupnih pogodb, katerih
originali so izgubljeni, je bila desna polovica leve garaže, v stanovanjski zgradbi na
Tomšičevi 26 v Velenju (nato Tomšičeva 33)
v izmeri 15 m2.
Nepremičnina je sedaj (garaža v celoti) vpisana v zemljiško knjigo tega sodišča
v podvložku 3285/11, k.o. Velenje, nestanovanjski del št. 11 v I. etaži, Tomšičeva 33,
Velenje), v izmeri 30,88 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva za
Alojzija Borovnika, Tomšičeva cesta 20, Velenje, EMŠO 1506929500177, do celote.
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Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupne pogodbe z dne 15. 6. 1966,
kupne pogodbe z dne 11. 2. 1982 in kupne
pogodbe z dne 20. 11. 1995, o prodaji oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist Alojzija Borovnika, Tomšičeva cesta 20, Velenje.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 25. 11. 2008
Dn 4499/2007
Os-9742/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Milorada Šikmana iz Velenja, Prešernova
9/b, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, s katero je SGP
Vegrad Velenje kot investitor, ki je na podlagi
javnega natečaja z dne 19. 4. 1971, pridobil
v uporabo zemljišče za gradnjo stanovanjskega bloka s poslovnimi prostori (sedaj na
naslovu Prešernova 9/a in b Velenje) in na
parc. št. 2680, k.o. Velenje, tak objekt tudi
zgradil, kupcu Miroslavu Tomšetu iz Velenja,
Kraigherjeva 8/a, prodal garažni boks v tem
objektu, sedaj označen z G-2 in v zemljiško
knjigo Okrajnega sodišča v Velenju, vpisan
v podvložku 3109/1, k.o. Velenje, z oznako
113.E, v izmeri 10,36 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
za Milorada Šikmana, Prešernova 9b, Velenje, EMŠO 2809952500156, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini navedene kupoprodajne pogodbe
neznanega datuma oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist Milorada Šikmana, Prešernova 9b, Velenje,
EMŠO 2809952500156, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 25. 11. 2008
Dn 1242/2005
Os-9764/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Zdenke Kokovnik iz Šaleka 86, Velenje, ki
jo zastopa Avgust Ribič, notar iz Velenja,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 562/93, ki so
jo dne 19. 10. 1993 po določilih Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) sklenili
Gorenje Gospodinjski aparati d.o.o. Velenje,
Partizanska 12, zastopano pod direktorju
kadrovsko splošnih zadev Dragu Bohunu,
kot lastnik in prodajalec ter Jožef Klemenc,
EMŠO 2004953501395 in Slavica Klemenc,
EMŠO 0508955505291, oba iz Velenja, Goriška 65, kot kupca.
Predmet pogodbe je stanovanje št. 23,
nadstropje T, v stanovanjski hiši na Goriški
65 v Velenju, veliko 73,47 m2.
Nepremičnina je vpisana v zemljiško knjigo tega sodišča v vl. št. 3462/23, z oznako
23.E – stanovanjski del št. 23 v 7. etaži, na
Goriški 65, Velenje, v izmeri 77,54 m2, last
Mestne občine Velenje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
za Zdenko Kokovnik, Šalek 86, Velenje,
EMŠO 031197505731, do 1/2 in Stanislava
Plešnika, Trg bratov Mravljakov 6, Šoštanj,
EMŠO 2004970500378, do 1/2.
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Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 562/93 z dne 19. 10. 1993
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Zdenke Kokovnik, Šalek 86, Velenje, EMŠO 0311979505731 in
Stanislava Plešnika, Trg bratov Mravljakov
6, Šoštanj, EMŠO 2004970500378, za vsakega do 1/2.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 27. 11. 2008
Dn 1395/2008
Os-9765/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Antona in Danice Čerčinović, iz Prešernove
9/b v Velenju, ki ju zastopa Bremis d.o.o. iz
Velenja, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe o nakupu stanovanja – 32,07 m2 velike
garsonjere št. 55 v I. nadstropju, s pripadajočo drvarnico in infrastrukturo v stanovanjskem objektu na Prešernovi 9/b v Velenju,
stoječem na parc. št. 2680, k.o. Velenje,
ki sta jo dne 13. 11. 1991 po določilih Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91)
sklenili pogodbeni stranki Ljubljanska banka
– Splošna banka Velenje d.d., Rudarska 3,
Velenje, ki jo je zastopal direktor Rafael Berločnik, dipl. oec. kot prodajalec in Nada Aru,
EMŠO 0205959505365, iz Velenja, Prešernova 9/b kot kupovalka ter aneksa k tej pogodbi, ki sta ga isti pogodbeni stranki sklenili
dne 16. 12. 1991.
Nepremičnina je vpisana v zemljiško knjigo tega sodišča v vl. št. 3109/1 z oznako
55.E – garsonjera št. 55 v I. nadstropju Prešernova 9/b – v izmeri 33,21 m2 in z oznako
165.E, klet št. 22 v kletni etaži istega objekta
v izmeri 1,77 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva za Antuna Čerčinovića, Prešernova 9b,
Velenje, EMŠO 1501956500012, do 1/2 in
Danico Čerčinović, Prešernova 9b, Velenje,
EMŠO 2903958506209, do 1/2.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupne pogodbe z dne 13. 11.
1991 in aneksa k tej pogodbi z dne 16. 12.
1991 oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist Antuna Čerčinovića, EMŠO 1501956500012 in Danice
Čerčinović, EMŠO 2903958506209, oba
stanujoča Prešernova 9b, Velenje, za vsakega do 1/2.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 27. 11. 2008
Dn 3250/2008
Os-10241/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Boštjana Bobnarja, Idrijska cesta 15, Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 22. 12. 1965, sklenjene med
prodajalko Industrijo usnja Vrhnika in kupcem Avgustom Kavčičem, Vrhnika, Idrijska
6, za nepremičnino, stanovanje št. 4 v 1.
nadstropju (3. etaži), s shrambo v kleti (1.
etaži), v skupni izmeri 74,28 m2, Idrijska cesta 15, Vrhnika, na parc. št. 548.S, k.o. Vrhnika, z id. št. 4.E (2002-1495-4), vpisano pri
podvložku št. 4408/4, k.o. Vrhnika.
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Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Boštjana Bobnarja, Idrijska cesta
15, Vrhnika, na podlagi te pogodbe, dodatka
k tej pogodbi z dne 30. 5. 1966, sklepa o dedovanju z dne 25. 11. 1975 in kupoprodajne
pogodbe z dne 15. 2. 2002.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 18. 12. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 99/2008
Os-9875/08
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni sodnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi
tožeče stranke Petra Kuzme, Sinji vrh 8,
Vinica, ki ga zastopa pooblaščenec Alojz
Poljšak, odvetnik v Črnomlju, proti toženim
strankam, neznanim dedičem neznanega
bivališča po pokojnem Jožetu Žalcu, Daljne Njive 8, Vinica, nazadnje stanujočem 31
Main Street West, Vineland, Ontario, Kanada, zaradi ugotovitve lastninske pravice in
izstavitve zemljiškoknjižne listine pcto 1.000
EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 26. 11. 2008 postavlja
začasnega zastopnika neznanim dedičem
neznanega bivališča po pokojnem Jožetu
Žalcu, Daljne Njive 8, Vinica, nazadnje stanujočem 31 Main Street West, Vineland,
Ontario, Kanada.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
- odvetnik Dušan Bricelj, Kolodvorska cesta
26, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke, neznane dediče neznanega bivališča po pokojnem Jožetu Žalcu,
Daljne Njive 8, Vinica, nazadnje stanujočem
31 Main Street West, Vineland, Ontario, Kanada, vse do takrat, dokler le-ti ali njihov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 26. 11. 2008
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ki ga zastopa začasni zastopnik odv. Igor
Dernovšek iz Ljubljane, zaradi izterjave
15.661,28 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Marku Gostiču, Hudovernikova
8, Ljubljana, se postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se določi odvetnik Igor Dernovšek, Tavčarjeva 6/1, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 8. 2008
VL 26345/2008
Os-9308/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa David Toporš, Bleiweisova cesta
20, Kranj, proti dolžniku Jožetu Turku, Podgorska ulica 55, Kočevje, zaradi izterjave
2.534,48 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Jožetu Turku, Podgorska ulica
55, Kočevje, se na podlagi 4. točke drugega
ostavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Košorok Humar Alenka, Kotnikova 15, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 8. 2008

P 33/2008
Os-4712/08
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu, v pravdni zadevi tožeče
stranke Henrika Bračuna, stan. Drnovo 16, p.
Leskovec pri Krškem, ki ga zastopa odv. Adam
Molan iz Krškega, zoper toženo stranko Elizabeto Vene Moljgun, Canal - Bank, Welland
- Crowland, Ontario, Kanada, sedaj naslov
neznan, zaradi ugotovitve lastninske pravice,
izven naroka dne 14. 5. 2008 sklenilo:
toženi stranki Elizabeti Vene Moljgun,
neznanega prebivališča, se postavi začasna
zastopnica odv. Klavdija Kerin iz Krškega, ki
bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi z opr. št. P 33/2008.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 14. 5. 2008

VL 20605/2008
Os-9707/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice NLB Leasing d.o.o. (prej NLB Leasing Murska Sobota d.o.o.), Šlandrova ulica
2, Ljubljana - Črnuče, ki jo zastopa odv. Janez
Perš, Staneta Rozmana ulica 10, Murska Sobota - dostava, proti dolžniku Mihaelu Peklaju,
Šentvid pri Planini 8, Planina pri Sevnici, zaradi izterjave 6.259,31 EUR sklenilo:
dolžniku Mihaelu Peklaju, Šentvid pri
Planini 8, Planina pri Sevnici, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Razreši se začasnega zastopnika Matjaža Jugovca, Partizanska 13a, Maribor, ki je
bil postavljen s sklepom z dne 21. 8. 2008.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Karmen Orter Divjak, Šlandrov trg 20a,
Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2008

In 1450/2005
Os-7494/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Merkur, Trgovina in storitve,
Cesta na Okroglo 7, Naklo, proti dolžniku
Marku Gostiču, Hudovernikova 8, Ljubljana,

VL 55319/2008
Os-9711/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50,

Ljubljana, ki ga zastopa Marjanca Gnidovec,
Dunajska cesta 50, Ljubljana, proti dolžniku
Ekoz, d.o.o., Kobilje 36, Kobilje, zaradi izterjave 588,39 EUR sklenilo:
dolžniku Ekoz, d.o.o., Kobilje 36, Kobilje,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP,
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Gorazd Balažič, Glavna ulica 12, Lendava.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2008
IV P 1243/2007
Os-9715/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Poloni Mlakar Adam, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana (spor se nanaša na OE
Ljubljana, Verovškova 60b, Ljubljana), proti
toženi stranki Marku Pircu, neznanega naslova (v tožbi Ziherlova ulica 38, Ljubljana),
zaradi plačila 3.029,19 EUR s pripadki, dne
20. 11. 2008 sklenilo:
toženi stranki Marku Pircu se v zadevi
opr. št. IV P 1243/2007, na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se določi Marina Ferfolja Howland, Slomškova ulica 17,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2008
VL 35811/2008
Os-9769/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice NLB Leasing d.o.o. Ljubljana
(prej NLB Leasing Murska Sobota d.o.o.),
Šlandrova ulica 2, Ljubljana - Črnuče, ki jo
zastopa odv. Janez Perš, Staneta Rozmana
10, Murska Sobota - dostava, proti dolžniku Blažu Holcingerju, Rakitovec 8, Gorica
pri Slivnici, zaradi izterjave 3.815,66 EUR
sklenilo:
dolžniku Blažu Holcingerju, Rakitovec 8,
Gorica pri Slivnici, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Karmen Orter-Divjak, Šlandrov trg 20/a, Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2008
VL 62908/2008
Os-9791/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
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Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa
Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3,
Maribor, proti dolžniku Branku Žižmondu,
Veliko Brdo 49, Jelšane, zaradi izterjave
1.448,59 EUR sklenilo:
dolžniku Branku Žižmondu, Veliko Brdo
49, Jelšane, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Mirčič Živin, Medvedova 1, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2008
VL 15598/2008
Os-9793/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Anita Smole, Mariborska cesta 1, Celje,
proti dolžnici Vladimiri Medvešek, Dalmatinska 23, Maribor - dostava, zaradi izterjave
1.411,73 EUR s pp sklenilo:
dolžnici Vladimiri Medvešek, Dalmatinska 23, Maribor - dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Čeč Gruden Nataša, Prešernova 3, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2008
VL 64668/2008
Os-9794/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Gorica leasing d.o.o., Cesta
25. junija 1j, Nova Gorica, proti dolžnici Lei
Stojanović, Blažičeva ulica 20, Ljubljana, zaradi izterjave 2.145,39 EUR sklenilo:
dolžnici Lei Stojanović, Blažičeva ulica
20, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Miklič Nikič Suzana, Ljubljanska c. 102, 1230
Domžale.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2008

Št.

VL 34244/2008
Os-9820/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika KBM Fineko d.o.o., Ulica
Vita Kraigherja 5, Maribor - dostava, ki ga
zastopa Top agent d.o.o., Bregantova ulica
6, Miklavž na Dravskem polju, proti dolžniku
Alešu Horvatu, Plečnikova 7, Maribor - dostava, zaradi izterjave 2.637,79 EUR s pp
sklenilo:
dolžniku Alešu Horvatu, Plečnikova 7,
Maribor - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Mitja Lamut, Pražakova 10, 1000 Ljubljana
- dostava, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2008
VL 19924/2008
Os-9853/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Aleasing d.o.o., Vrunčeva
ulica 1, Celje, ki ga zastopa odv. Dušan
Mohorko, Razlagova ulica 11, Maribor, proti
dolžnici Petri Medved, Ljubljanska cesta 18,
Rače, zaradi izterjave 1.244,16 EUR s pp
sklenilo:
dolžnici Petri Medved, Ljubljanska cesta
18, Rače, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Burič
Nada, Puharjeva 3, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2008

Oklici dedičem
D 368/2007
Os-7553/08
Na Okrajnem sodišču v Brežicah se pod
opr. št. D 368/2007 vodi zapuščinski postopek po pokojnem Branku Vrtačniku, sinu
Alojza Slavka, rojenem 12. 11. 1953, umrlem 6. 5. 2007, nazadnje stanujočem Kregarjeva ulica 1, Brežice.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Branku Vrtačniku, da se priglasijo Okrajnemu sodišču
v Brežicah, v enem letu od objave tega
oklica, saj so se dediči prvega in drugega
dednega reda odpovedali dedovanju po zapustniku.
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Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 18. 8. 2008
D 701/2008
Os-8757/08
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden
zapuščinski postopek po pok. Božič Frideriku, roj. 28. 2. 1928, umrlem dne 9. 9. 2008,
nazadnje stan. Cesta v Teharje 9, Celje.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona po
Božič Frideriku, da se priglasijo pri tem sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina
brez dediča in bo zapustnikovo premoženje
v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju
postalo lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 10. 2008
III D 314/2006
Os-9360/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Marušič Alojziji, roj. 20. 5. 1923, umrli med 29. 12. 2005
in 3. 1. 2006, nazadnje stan. Gosposvetska
cesta 10, 1000 Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica je napravila oporoko. Za oporočnega dediča je določila Vidic Dušana.
Glede na to, da vsi zakoniti dediči sodišču
niso znani, sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2008

Oklici pogrešanih
N 21/2008
Os-9763/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Martini Franca, v nepravdni zadevi
predlagatelja postopka Elvisa Vižintina, ki ga
zastopa odv. Niko Varezič iz Portoroža, zoper
nasprotnega udeleženca Martina Pohlena,
pok. Ivana, nazadnje stanujočega Zazid 11,
Črni Kal, ki ga zastopa skrbnica za poseben
primer Angelina Rulic, zaradi razglasitve nasprotnega udeležena za mrtvega sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Martina
Pohlena, pod. Ivana, nazadnje stanujočega
Zazid 11, Črni Kal, za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju
ali smrti, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo sodišče
po poteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 9. 2008
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Florjančič Nadja, Cankarjeva 1, Tržič,
zavarovalno polico, št. 40 559523, izdala
Zavarovalnica Tilia d.d. gnj-302262

Spričevala preklicujejo
Arelić Goran, Kvedrova 6, Koper
– Capodistria, spričevalo o končani OŠ
Ljudske univerze, št. LU-I/378, izdano leta
2003. gnf-302220
Baranja Marija, Sotina 117/d, Rogašovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Murska Sobota, izdano leta 1992.
gne-302267
Benet Celestina, Smerinje 2/a, Kranjska
Gora, spričevalo 9. razreda OŠ Toneta
Čufarja Jesenice, šolsko leto 2007/2008.
gni-302238
Bertoncel Irena, Meža 55, Dravograd,
indeks, št. 21050051, izdala FDV Ljubljana.
gnc-302219
Blatnik Luka, Kitni Vrh 9, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 2008.
gnp-302231
Bognar Edvard, Dobrovnik 3/a, Dobrovnik
– Dobronak, spričevalo o zaključnem izpitu
za program elektrotehnik – elektronik,
izdano leta 1997. gnh-302239
Hasanagić Edita, Kvedrova 7, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole – smer ekonomski tehnik,
izdano leta 1998. gno-302232
Ivanšek Toni, Globočice 9, Krška vas,
preklic spričevala Srednje šole za gostinstvo
in turizem Novo mesto, objavljenega v
Uradni list RS, št. 101/2006. gnp-302206
Josić Aleksandra, Opekarniška 12/d, Celje,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje frizerske,
tekstilne, strojne in prometne šole v Celju,
izdano leta 1996 in 1998. gnt-302227
Kastelic Gojc, Rakovniška ulica 23,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2008. gnq-302230
Končar Jožef, Kresniški vrh 15, Kresnice,
spričevalo o zaključnem izpitu Ljudske
univerze Litija – smer prodajalec, izdano
leta 2001. gni-302263
Majcen Mitja, Lemberg pri Šmarju 4,
Podplat, maturitetno spričevalo Šolskega
centra v Celju – elektrotehnik, elektronik,
izdano leta 2002. gnk-302236
Majhenič Silven, Makedonska ulica 95,
Maribor, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje policijske šole v Tacnu, izdano leta
1991, 1992, 1993, 1994. gnv-302250
Majhenič Silven, Makedonska ulica 95,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje policijske šole v Tacnu, izdano leta
1994. gnu-302251
Malešič Damir, Fatrovci 7, Vinica, diplomo
Srednje šole družboslovne in tehnične
usmeritve Edvarda Kardelja Črnomelj,
izdana leta 1988. gnw-302249

Nemet Damir, Koseskega 15, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
1. in 2. letnika PTT srednješolskega
centra Ljubljana, izdano leta 1991 in 1992.
gnp-302256
Pirnat Dejan, Župančičeva 21, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
rudarske šole Velenje, izdano leta 1999.
gnx-302273
Plahutnik Boštjan, Viška 49 C, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
strojništvo, izdano leta 1992. gnr-302229
Prah Metoda, Žabji kraj 16, Solkan,
spričevalo Srednje ekonomske in trgovske
šole Nova Gorica – prodajalec, izdano
leta 1981, izdano na ime Makuc Metoda.
gnw-302274
Rajh Jaka, Rožna dolina, cesta X 5,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Vič. gnh-302264
Sirar Branimir, Puhova 1, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani. gnz-302221
Sirar Branimir, Puhova ulica 1, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani. gny-302222
Softić Ismet, Štrekljeva ulica 24, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1992.
gnv-302225
Strojan Dejan, Žalna 70, Grosuplje,
indeks, št. 22064440, Fakulteta za šport.
gnt-302252
Šegula Miroslav, Topolšica 68, Topolšica,
spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne kovinarske
šole v Velenju, izdano leta 1981 in 1982.
gng-302240
Škofljanec Bojana, Bušeča vas 37/b,
Cerklje ob Krki, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gostinske šole Novo mesto,
izdano leta 1993. gnk-302265
Žgavec Bošnjak Alenka, Gažon 80,
Šmarje, spričevalo 4. letnika SZŠP, izdano
leta 1990. gnn-302270
Žgavec Bošnjak Alenka, Gažon 80,
Šmarje, spričevalo 3. letnika SZŠP, izdano
leta 1990. gnz-302271
Žgavec Bošnjak Alenka, Gažon 80,
Šmarje, spričevalo o zaključnem izpitu
SZŠP, izdano leta 1991. gny-302272

Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d., obrazce stroge evidence: tip dokumenta: AA-PT, številka dokumenta: 00034162,
tip dokumenta: K-TUR/03, številka dokumenta: 1591. Ob-10176/08
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d., obrazce stroge evidence: tip dokumenta: PV-2, številka dokumenta: 00039368.
Ob-10177/08
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d., obrazce stroge evidence: tip dokumenta: riziko odpovedi ZAT 18, številka dokumenta: 037554, 041521. Ob-10178/08
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d., obrazce stroge evidence: tip dokumenta: ZAT 18/06, številka dokumenta: 45989,

48745, 33660, 33683, 33733, 33998, 33999,
34000, 43041, 43042, 44238, 44239, 44861,
33480, 33488, 33495, 40339, 40349, 42012,
42013, 44671, 44405, 44759, tip dokumenta: ZAN 10/06, številka dokumenta: 429755,
457790. Ob-10179/08
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d., obrazce stroge evidence: tip dokumenta: PV-2, številka dokumenta: 040002,
tip dokumenta: zel. karte, številka dokumenta: 1370466, 1495900, 1586802,
1495290, 1379404, 1379440, 1330459, tip
dokumenta: zel. karte, številka dokumenta: 1456815, 1457671, 1457672, 1451432,
1451433, 1451434, 1451437, tip dokumenta: zel. karte, številka dokumenta: 1451438,
1451439, tip dokumenta: ŽI-SEZ-02, številka dokumenta: 00020320, tip dokumenta:
POB 237, številka dokumenta: 0000615,
86025, 00042456, tip dokumenta: IM/99,
številka dokumenta: 425226, tip dokumenta: AA-PT, številka dokumenta: 030858, tip
dokumenta: 07-AOD-01/07, številka dokumenta: 00379751, 625501, tip dokumenta:
ZAV 131/06, številka dokumenta: 10034,
10046, 10047, 10106, 10108, tip dokumenta: ZAT 56 PREV. ODG, številka dokumenta:
11876, tip dokumenta: 08-SVI-02, številka
dokumenta: 34435, 46732, 46734, 46786,
46791, 46740. Ob-10180/08
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d., obrazce stroge evidence: tip dokumenta: 07-AOD-01/07, številka dokumenta:
00716916, 532594, 558017, tip dokumenta: POB 237, številka dokumenta: 068092,
010108, 045103, 001348, 001349, 001350,
tip dokumenta: zel. karte, številka dokumenta: 1684257, 1597523, 1539655, 1563817,
1683543, 1683548, 1514879, 1667180,
1297976, tip dokumenta: 08-SVI-02/07, številka dokumenta: 00057030. Ob-10181/08
Artač Brina, Cigaletova 7, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20070005, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnf-302266
Biger
d.o.o.,
Dunajska
cesta
123,
Ljubljana,
delovno
dovoljenje,
št. 04244229622 za Memić Nijaz-a.
gnh-302214
Biger d.o.o., Dunajska cesta 123,
Ljubljana,
delovno
dovoljenje,
št.
04244229749 za Omerović Safet-a.
gng-302215
Biger d.o.o., Dunajska cesta 123,
Ljubljana,
delovno
dovoljenje,
št.
04244229397 za Kahrimanović Emir-a.
gnf-302216
Biger d.o.o., Dunajska cesta 123, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 04244229744 za
Zekić Miroslav-a. gne-302217
Biger d.o.o., Dunajska cesta 123,
Ljubljana,
delovno
dovoljenje,
št.
04244229748 za Jović Željka. gnd-302218
Černec Tomaž, Tomšičeva 2, Slovenska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 95030448,
izdala Fakulteta za strojništvo Maribor.
gnz-302246
Čuš Tatjana, Hurovski dol 38, Jurovski
Dol, delovno knjižico, št. 14322, izdala UE
Lenart. gnc-302269
Dolanc Maja, Vodnikova cesta 69,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 100001,
izdana pri MNZ Ljubljana. gnf-302241
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Felda Kaja, Beblerjeva 6, Koper
– Capodistria, študentsko izkaznico, št.
37001141, izdala Veterinarska fakulteta
Ljubljana. gnr-302279
Felicijan Elizabeta, Poklek 13, Podsreda,
delovno knjižico. gnt-302277
Frangež Srečko s.p., Zg. Jablane 11,
Cirkovce, potrdilo za voznika Kostić Milutina,
št. 000745/AD52-2-6241/2007, izdano 7. 8.
2007. gno-302207
Frangež Srečko s.p., Zg. Jablane 11,
Cirkovce, potrdilo za voznika Kickmeir
Borivoja, št. 0007054/MJ52-3-109281/2007,
izdano 14. 11. 2007. gnn-302208
Frangež Srečko s.p., Zg. Jablane
11, Cirkovce, potrdilo za voznika Vujović
Dejana, št. 000745/BGD52-2-8343/2007,
izdano dne 19. 9. 2007. gnm-302209
Frangež Srečko s.p., Zg. Jablane
11, Cirkovce, potrdilo za voznika Buhina
Krunoslava,
št.
000745/BGD52-28454/2007, izdano 21. 9. 2007. gnl-302210
Frangež Srečko s.p., Zg. Jablane 11,
Cirkovce, potrdilo za voznika Todorović
Nebojšo, št. 0007054/BGD52-3-8633/2007,
izdano 24. 9. 2007. gnj-302212
Frangež Srečko s.p., Zg. Jablane 11,
Cirkovce, potrdilo za voznika Todorović
Nebojšo, št. 000745/BGD52-3-8343/2007,
izdano 19. 9. 2007. gni-302213
Frangež Srečko s.p., Zg. Jablane 11,
Cirkovce, potrdilo, št. 000745/BGD52-48633/2007 za voznika Vujović Dejana, izdano
24. 9. 2007 z veljavnostjo do 20. 5. 2008.
gnu-302276
Garvanović Alma, Pot na Mah 1,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠC PET
Ljubljana. gnm-302259
Gekril d.o.o., Jadranska cesta 025,
Maribor, štampiljko z napisom GEKRIL pro
izvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Jadranska
cesta 25, 2000 Maribor. gns-302228
Goličnik Tamara, Latkova vas 31,
Prebold, študentsko izkaznico, št. 21070733,
izdala Fakulteta za družbene vede za
magistrski program Menedžment neprofitnih
organizacij. gny-302247
Goličnik Tamara, Latkova vas 31,
Prebold, študentsko izkaznico, št. 43000457,
izdala Akademija za glasbo za magistrski
program – klavir. gnx-302248
Hribar Petra, Volfova ulica 7, Domžale,
dijaško izkaznico, izdal Šolski center Rudolfa
Maistra v Kamniku. gnu-302226
Jarc Tadej, Palmejeva 28, Ljubljana,
vozno karto, št. 692 – 100% popust s
spremljevalcem, izdal LPP. gnc-302244
Jerman Aleš, Sedraž 7, Laško, orožni
list, št. OOMB0002427, izdala UE Maribor.
gns-302278
Kastelic Anja, Sv. Anton Kavaliči 19,
Koper – Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 31210123, izdala Fakulteta za farmacijo
Ljubljana. gnj-302237
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Košir Anton, Kranjska cesta 25, Radovljica,
dovoljenje padalca, št. 0008/1165, izdano
27. 7. 1992. gnv-302275
Kotnik Mitja, Kolmanova cesta 17a,
Orehova vas, študentsko izkaznico, št.
19834019, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnm-302234
Mahmutović Šaban, Kriva pot 40,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-302243
Medvešček Nika Akaša, Trg Prešernove
brigade 8, Kranj, študentsko izkaznico, št.
4141506, izdala FOV – Univerza v Mariboru.
gnl-302260
Peklaj Eva, Erbežnikov ulica 25, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 71030607,
Biotehniška fakulteta. gnr-302254
Rajkovič Vinka, Zavetiška 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41210194,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnk-302211
Retrans d.o.o. Izola, Korte 57,
Izola – Isola, delovno dovoljenje, št.
444-1527/2008-0200-6096 za delavca
Maskoski Simo. gnb-302245
Roglič Jernej, Podturn 95, Dolenjske
Toplice, študentsko izkaznico, št. 31210037,
izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana.
gnx-302223
Semprimožnik Marko, Ojstriška vas 45,
Tabor, orožni list, št. OL 000033884, izdala
UE Žalec. gno-302257
SGP Zasavje Trbovlje d.d., Savinjska
cesta 15, Trbovlje, štampiljko pravokotne
oblike z napisom Splošno gradbeno podjetje
Zasavje Trbovlje d.d. Trbovlje, Savinjska
cesta 15, št. 5. gnn-302258
Smole Dejan, Stanežiče 34/b, LjubljanaŠentvid, študentsko izkaznico, št. 64070282,
izdala Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gne-302242
Strojan Dejan, Žalna 70, Grosuplje,
študentsko izkaznico, št. 22064440,
Fakulteta za šport. gns-302253
Škrinjar Aleksander, Kot na Pohorju 14/a,
Oplotnica, digitalno tahografsko kartico, št.
10705000051350000, izdal Cetis Celje.
gnu-302255
Šmigoc Jernej, Repišče 48/a, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 37001101,
izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
gnw-302224
Šteril Marija, Most na Soči 55, Most na
Soči, delovno knjižico. gnd-302268
Tolič Anita, Kardeljev trg 1, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 18060236, izdala
FF Ljubljana. gnl-302235
Vojščak Simona, Mali Gaber 4, Veliki
Gaber, študentsko izkaznico, št. 19362368,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnk-302261
Židanik Nina, Hermankova ulica
10, Maribor, študentsko izkaznico, št.
20201398, izdala Pravna fakulteta Ljubljana.
gnr-302233

Stran
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Javni razpisi

4055

Javne dražbe

4057

Razpisi delovnih mest

4059

Druge objave

4060

Evidence sindikatov

4062

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

4063

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin

4064
4064
4064

Zavarovanja terjatev

4065

Objave sodišč
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

4066
4066
4074
4075
4075

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

4076
4076
4076
4076
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