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Leto XVIII

Javni razpisi
Ob-10443/08
Sprememba
V javnem razpisu za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009 za mikro, mala
in srednje velika podjetja z najmanj 1 in
največ 249 zaposlenimi, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 88 z dne 12. 9. 2008,
Ob-7591/08, se spremeni 6. točka Višina
sredstev, ki so na razpolago za javni razpis,
na naslednji način:
Okvirna višina nepovratnih sredstev v letu
2009 po tem razpisu znaša 34.871.694,57
EUR, in sicer:
– 29.640.940,38 – namenska sredstva
EU-ESRR,
– 5.230.754,19 – slovenska udeležba.
Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-10267/08
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 8. člena Pravilnika za vrednotenje programov športa v javnem interesu in uporabo objektov in površin
v Mestni občini Slovenj Gradec, Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa v javnem interesu v
Mestni občini Slovenj Gradec,
v letu 2009
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športa v javnem interesu, in
sicer po področjih do naslednjih višin:
1.1. Šport otrok in mladine v vrednosti
135.500 EUR, za programe:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok 1.600 EUR,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok 21.300 EUR,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 1.200 EUR,
– interesna športna vzgoja mladine
7.200 EUR,
– programi športa nadarjenih otrok
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
63.000 EUR,
– programi športa nadarjene mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
41.200 EUR.
1.2. Športno rekreativna dejavnost odraslih 29.100 EUR.
1.3. Programi kakovostnega in vrhunskega športa 38.446 EUR.

1.4. Šport invalidov 4.500 EUR.
1.5. Strokovno usposabljanje 3.965
EUR.
1.6. Športne prireditve:
– prireditve klubov in društev 15.550
EUR,
1.7. Drugi za šport pomembni programi
1.200 EUR.
1.8. Športno aktivne počitnice – počitniški programi za otroke in mladino (del) 2.000
EUR.
2. Pogoji sofinanciranja
2.1. Usposobljenost kandidata
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne
osebe javnega in zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje dejavnosti na področju športa.
2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost
in znanje, ki vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe in ki imajo
sedež v MO Slovenj Gradec.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa v javnem interesu.
V skladu s Pravilnikom imajo pravico
do sredstev za strokovno usposabljanje vsi
izvajalci, s katerimi bo sklenjena pogodba
o sofinanciranju v letu 2009. Sredstva pridobijo tako, da po opravljenem usposabljanju
predložijo ustrezno dokumentacijo o opravljenem usposabljanju.
3. Vsebina vloge
Vloge morajo vsebovati:
– izpolnjen obrazec MO Slovenj Gradec
za področje na katerem kandidira prosilec,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem razpisu,
– druge zahtevane priloge, razvidne na
prijavnem obrazcu.
4. Rok in način prijave
Vloge, izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih in s priloženo predpisano dokumentacijo, morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5,
2380 Slovenj Gradec, do najkasneje do 2. 2.
2009, ali tega dne priporočeno na pošti.
Na zaprti ovojnici mora biti napisano sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis »Ne odpiraj – Javni razpis šport
2009«.
5. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ni javno. Pravočasno poslane prijave bodo pregledane ali izpolnju-

jejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele
po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne
vloge, bodo na to opozorjeni, za dopolnitev
vloge pa bodo imeli na voljo dodatni tridnevni rok. Kolikor kandidat v določenem roku ne
dopolni vloge, bo le-ta zavržena.
Programi kandidatov bodo obravnavni in
vrednoteni na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v Pravilniku za vrednotenje programov športa v javnem interesu in
uporabo objektov in površin v Mestni občini
Slovenj Gradec.
Postopek obravnave in sprejem sklepa
o dodelitvi sredstev opravi komisija, ki jo
imenuje župan.
Izbrani kandidati bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najkasneje do 31. 3. 2009,
rezultati javnega razpisa bodo objavljeni na
internetni strani MO Slovenj Gradec (www.
slovenjgradec.si).
Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe.
6. Razpisna dokumentacija: interesenti
lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v vložišču Mestne občine Slovenj Gradec, ali na spletni strani http://www.slovenjgradec.si/sport,
dodatne informacije v zvezi z razpisom pa
dobijo na tel. 02/881-21-37.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 671-0018/2008-03101
Ob-10268/08
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98), Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o sofinanciranju
programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št.
123/08) in Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, … 23/07)
objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
športa v letu 2009
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa
Občina bo v skladu z Letnim programom
športa Občine Ravne na Koroškem za leto
2009 sofinancirala naslednje programe:
3.1. Sofinanciranje športnih programov:
– športno vzgojo predšolskih otrok,
– interesno športno vzgojo šoloobveznih
otrok,
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– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju),
– športna dejavnost študentov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
– delovanje športnih zvez,
– informatika v športu,
– informiranje o športu v medijih,
– založniška dejavnost v športu,
– propagandna dejavnost v športu,
– miselne in specifične športne panoge,
– športna vzgoja odraslih s posebnimi
potrebami,
– posebne nagrade za izredne športne
dosežke,
– promocijske športne prireditve (mednarodne igre šolarjev),
– program preživljanja prostega časa
otrok med počitnicami.
3.2. Promocijske športne prireditve.
3.3. Programi za aktivne počitnice in počitniške programe.
3.4. Obratovanje in uporaba športnih
objektov za izvajanje letnega programa
športa.
4. Pogoji za sodelovanju na razpisu:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva,
– zveze športnih društev v Občini Ravne
na Koroškem,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so bile ustanovljene za
opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje
tehnične in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski
zavodi.
4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
(velja za društva in zveze društev),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti,
– da imajo organizirano redno športno
dejavnost najmanj 36 tednov na leto, razen
za izvajanje aktivnih počitnic,
– da so registrirani in delujejo že najmanj
leto dni,
– da delujejo zakonito.
4.3. Merila in kriteriji za izbor: izbrani
programi bodo sofinancirani na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa
v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 123/08) ter Letnim
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programom športa Občine Ravne na Koroškem za leto 2009.
4.3.1. Sredstva, namenjena za aktivne
počitnice in počitniške programe za mladino v zimskem in letnem času se bodo delila
po ključu števila otrok po podanem poročilu
o izvedenih počitnicah glede na stroške posamezne aktivnosti.
3.2. Sredstva za obratovanje in uporabo
športnih objektov za izvajanje letnega programa športa se bodo financirala v skladu
z XI. točko Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini
Ravne na Koroškem.
5. Okvirna višina sredstev:
1. Sofinanciranje športnih programov
v višini 121.023 €.
2. Promocijske športne prireditve v višini
5.954 €.
3. Programi za aktivne počitnice in počitniške programe v višini 17.957 €, od tega
za zimske počitnice 4.200 € ter za letne
počitnice 13.757 €.
4. Obratovanje in uporaba športnih
objektov za izvajanje letnega programa
športa 293.702 €.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2009.
7. Razpisni rok
Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti
v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik ali pošljejo na
naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako
»Sofinanciranje programov športa v javnem
interesu v Občini Ravne na Koroškem za
leto 2009«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem oziroma
posredovana s priporočeno pošiljko 29. 1.
2009.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in naslov ponudnika.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo komisija opravila 30. 1. 2009 ob 12. uri
v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30
dni po oddaji popolnih vlog.
10. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje programov športa v skladu
z razpisno dokumentacijo, ki jo od 29. 12.
2008 dobijo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine
http://www.ravne.si.
Podrobne informacije o prijavi dobite na
Občini Ravne na Koroškem pri Mariji Vrhovnik Čas (02/82-16-007).
11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne
na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov športa za leto 2009.
Občina Ravne na Koroškem
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Javne dražbe
Ob-10253/08
Občina Beltinci, Mladinska ul. št. 2,
9231 Beltinci, na podlagi 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07) ter sklepa Občinskega sveta Občine
Beltinci z dne 13. 3. 2008 objavlja
javno dražbo
za prodajo stvarnega premoženja
1. Naziv in sedež prodajalke in organizatorice javne dražbe: Občina Beltinci, Mladinska ul. št. 2, 9231 Beltinci.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja Občine
Beltinci.
3 Opis predmeta prodaje in izklicna
cena: predmet javne dražbe so naslednje
nepremičnine – po občinskem prostorskem
ureditvenem načrtu opredeljene kot nezazidana stavbna zemljišča v lasti Občine
Beltinci, vpisane v zemljiškoknjižni vložek
št. 1 k.o. Beltinci (Vrtna ulica v Beltincih),
na katerih je dopustna gradnja stanovanjskih objektov:
– parc. št. 1386/11 – njiva v izmeri 673 m2
in parc. št. 1386/14 – pot v izmeri 23 m2, izklicna cena za celotno površino obeh parcel,
ki tvorita celoto skupaj je: 15.312,00 EUR,
– parc. št. 1386/13 – njiva v izmeri
681 m2, izklicna cena za celo parcelo je:
14.982,00 EUR.
4. Najnižji znesek višanja izklicne cene:
dražitelj lahko dviguje izklicno ceno za večkratnik zneska 100,00 EUR, kar je najnižji
znesek višanja. Višanje izklicne cene mora
biti izvršeno vsaj 1 krat.
Z najugodnejšim dražiteljem bo prodajalka sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh po
končani dražbi oziroma po poteku roka za
uveljavitev predkupne pravice.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v 8 dneh od sklenitve pogodbe
oziroma izstavitve računa prodajalke kupcu.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine v določenem roku,
se šteje prodajna pogodba za razdrto.
Prodajalka bo kupcu izdala zemljiško
knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice
na kupljeni nepremičnini še le po prejemu
celotne kupnine.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na sedežu Občine Beltinci
v Beltincih, Mladinska ul. št. 2, 9231 Beltinci,
v sejni sobi občinske uprave, in sicer v sredo, 21. 1. 2009, ob 12. uri.
7. Višina varščine: pred javno dražbo
mora dražitelj plačati varščino v višini 10%
od izklicne cene za vse nepremičnine, ki
jih bo dražil, na podračun Občine Beltinci,
št. 01202-0100011541, UJP Murska Sobota, z navedbo »Varščina za javno dražbo«
z navedbo parcelne številke zemljišča, za
katero dražitelj sodeluje na dražbi. Pogoj za
sodelovanje na javni dražbi, je predložitev
potrdila o plačani varščini.

Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po končani
javni dražbi.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in možnost ogleda predmeta javne dražbe: ogled
nepremičnin, ki so predmet javne dražbe,
je možen po predhodnem dogovoru z Občinsko upravo Občine Beltinci. Za dodatne
informacije v zvezi z ogledom nepremičnin
in seznanitvijo s podrobnejšimi pogoji javne dražbe se je mogoče dogovoriti po tel.
02/541-35-39, e-pošti: obcina@beltinci.si,
kontaktna oseba je Venčeslav Smodiš.
9. Opozorilo: Občina Beltinci na podlagi
javne družbe ni zavezana skleniti pogodbe
z najugodnejšim dražiteljem oziroma lahko
začeti postopek do sklenitve pravnega posla
ustavi, pri čemer se povrnejo stroški dražiteljem v višini izkazanih stroškov.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
– dražitelj mora najpozneje do 21. 1.
2009, do začetka dražbe na sedež Občine
Beltinci, Mladinska ul. št. 2, 9231 Beltinci,
prijaviti svojo udeležbo in predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o plačani varščini in priložiti
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– matično, davčno in telefonsko številko,
– dražitelji – fizične osebe: fotokopijo
identifikacijskega dokumenta,
– dražitelji – pravne osebe: izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni;
– dražitelji morajo na dan dražbe pred
njenim pričetkom predložiti:
– fizične osebe: osebni ali katerikoli
drugi identifikacijski dokument,
– pravne osebe ali pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo;
– izklicna cena ne zajema 20% DDV-ja,
ki ga bo moral plačati kupec ob nakupu
predmetnih nepremičnin in bo obračunan
na izlicitirano prodajno ceno,
– izklicna cena tudi ne vključuje komunalnega prispevka, ki ga bo kupec moral
plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja
za graditev objekta.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva nepremičnin (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec.
V prodajni pogodbi bodo podrobneje
opredeljene vse pravice in obveznosti pogodbenih strank, poleg tistih, navedenih
v tej objavi javne dražbe, tudi način izročitve nepremičnin.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Občina Beltinci
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Razpisi delovnih mest
Ob-10254/08
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 96/02, 123/06, 7/07, 56/07 in 56/08)
in 6. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Delavski dom Zagorje
ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 24/03
– prečiščeno besedilo), Občina Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob
Savi razpisuje delovno mesto
direktorja javnega zavoda Kulturni
center Delavski dom Zagorje ob Savi.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisano delovno mesto, morajo poleg splošnih
zakonskih pogojev, izpolnjevati naslednje
pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodilnih delovnih mestih,
– poznavanje dejavnosti s področja dela
zavoda,
– aktivno znanje slovenskega jezika in
aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Kandidati morajo poleg prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, priložiti tudi vizijo delovanja
javnega zavoda za mandatno obdobje.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno obdobje 5 let, ki prične teči s 1. 3.
2009.
Po poteku mandatne dobe je ista oseba
lahko znova imenovana za direktorja.
Pisno prijavo na razpis je potrebno z vsemi prilogami in dokazili poslati priporočeno
v roku 8 dni od objave tega razpisa v zaprti
kuverti na naslov: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi,
z oznako: “prijava na razpis za direktorja-ne
odpiraj”.
O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva
objave tega razpisa.
Občina Zagorje ob Savi

Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
imenovan za mandatno dobo 4 leta.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave,
je 15 dni od dneva objave.
Kandidati oziroma kandidatke naj pošljejo objave na naslov: Splošna bolnišnica
Celje, Kadrovska služba, Oblakova ulica 5,
3000 Celje, z oznako: »Razpis za predstojnika oddelka za angiologijo, endokrinologijo
in revmatologijo«.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 821/2008
Ob-10256/08
Splošna bolnišnica Celje na podlagi določil Statuta Splošne bolnišnice Celje objav
lja prosto delovno mesto
predstojnika/predstojnice oddelka za
hematologijo in onkologijo.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:
– VIII. stopnjo strokovne izobrazbe –
doktor medicine,
– strokovni izpit,
– specialistični izpit s strokovnega področja dela oddelka,
– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem
specialističnem izpitu,
– veljavna licenca za opravljanje dela
zdravnika specialista.
Kandidati oziroma kandidatke za vsa objavljena delovna mesta morajo poleg dokazil
o izpolnjevanju pogojev predložiti tudi program dela in razvoja oddelka za hematologijo in onkologijo.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
imenovan za mandatno dobo 4 leta.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave,
je 15 dni od dneva objave.
Kandidati oziroma kandidatke naj pošljejo
objave na naslov: Splošna bolnišnica Celje,
Kadrovska služba, Oblakova ulica 5, 3000
Celje, z oznako: »Razpis za predstojnika oddelka za hematologijo in onkologijo«.
Splošna bolnišnica Celje

Št. 820/2008
Ob-10255/08
Splošna bolnišnica Celje na podlagi določil Statuta Splošne bolnišnice Celje objav
lja prosto delovno mesto
predstojnika/predstojnice oddelka za
angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:
– VIII. stopnjo strokovne izobrazbe –
doktor medicine,
– strokovni izpit,
– specialistični izpit s strokovnega področja dela oddelka,
– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem
specialističnem izpitu,
– veljavna licenca za opravljanje dela
zdravnika specialista.
Kandidati oziroma kandidatke za vsa objavljena delovna mesta morajo poleg dokazil
o izpolnjevanju pogojev predložiti tudi program dela in razvoja oddelka za angiologijo,
endokrinologijo in revmatologijo.

Št. 134/08
Ob-10257/08
Svet zavoda Zdravstvenega doma Metlika na podlagi 20. člena Statuta ZD Metlika
in sklepa Sveta zavoda z dne 22. 12. 2008,
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja zavoda (m/ž).
Kandidat mora poleg zakonsko predpisanih pogojev izpolnjevati še:
– univerzitetna izobrazba naslednjih
strok: zdravstvena, ekonomska, pravna, organizacija dela ali druge ustrezne smeri,
– smisel za organizacijo in vodenje, ki ga
kandidat izkazuje v priloženem programu
dela in vizije razvoja zavoda.
Kandidat za direktorja z medicinsko strokovno izobrazbo mora imeti 5 let delovnih
izkušenj v medicinski stroki.
Kandidat za direktorja z nemedicinsko
izobrazbo mora imeti 5 let delovnih izkušenj
na poslovodnih nalogah oziroma nalogah
s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogojev glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti
razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto

in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj,
– program dela in vizija razvoja ZD Metlika za mandat.
Delovno mesto direktorja je razpisano za
štiriletni mandat.
Kandidati naj ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev naslovijo na Zdravstveni
dom Metlika, CBE 71, 8330 Metlika, z oznako »Za Svet zavoda«.
Rok za oddajo prijav kandidatov je 20. 1.
2009. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.
Svet zavoda
Zdravstvenega doma Metlika
Ob-10258/08
Na podlagi 57. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 65/08, v nadaljevanju: ZJU) Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta
svetovalec za družbene dejavnosti.
Za delovno mesto je določeno, da se
naloge opravljajo v uradniških nazivih: svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Izbrani javni uslužbenec bo naloge opravljal
v uradniškem nazivu svetovalec III.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Naloge delovnega mesta:
– pomoč pri pripravi osnutkov predpisov
in drugih zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na I. stopnji;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti;
– opravlja administrativna in tehnična
opravila za področje družbenih dejavnosti;
– izvajanje nalog s področja zdravstvenega varstva, varstva in vzgoje predšolskih
otrok, šolstva, kulture, socialnega varstva;
– pripravlja gradivo za seje organov;
– pripravlja gradiva za seje občinskega
sveta;
– druge naloge s področja dela oziroma
pristojnosti občine po odredbi direktorja občinske uprave ali vodje urada.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem sistema delovanja lokalne samouprave.
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št.
42/02 in 103/07) ter pogojev, določenih v 88.
členu ZJU, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje posebne pogoje:
– visoka strokovna izobrazba organizacijske smeri;
– obvezno usposabljanje za imenovanje
v naziv;
– najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj, oziroma tretjino manj, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo, magisterij znanosti ali doktorat znanosti.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas
pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri
istem ali 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.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljeno obvezno usposabljanje
za imenovanje v naziv, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje
v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, na katero ga bo
napotil predstojnik.
Delo na prostem uradniškem delovnem
mestu se opravlja v prostorih Občinske
uprave Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem in po
potrebi na terenu.
Prijava mora vsebovati:
1. krajši življenjepis ter da se navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in
veščine;
2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila pridobljena;
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (obvezno navesti:
obdobje, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, kandidat
naj natančno opiše kakšno vrsto dela je
opravljal, stopnjo zahtevnosti del ter kakšen
naziv je imel);
4. izjavo o znanju uradnega jezika;
5. izjavo kandidata, da:
– 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,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Ravne na Koroškem pridobitev podatkov za potrebe tega
javnega natečaja.
V primeru, da kandidat ne soglaša, bo
moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Vloge za prijavo na prosto delovno mesto lahko dobite v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem ali na spletni strani Občine
Ravne na Koroškem www.ravne.si.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z oznako »javni natečaj za prosto delovno mesto svetovalec organizacijske smeri«, na naslov: Občina Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem, v roku osem dni po objavi tega
javnega natečaja v Uradnem listu Republike
Slovenije. Za pisno obliko prijave se šteje
tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@ravne.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Št.

Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Katja Burja.
Nepopolne prijave, iz katerih ni mogoče
razbrati, da kandidat izpolnjuje natečajne
pogoje, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati,
ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
natečajne pogoje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-10259/08
Na podlagi 57. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 65/08, v nadaljevanju: ZJU) Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta
svetovalec za premoženjsko pravne
zadeve.
Za delovno mesto je določeno, da se
naloge opravljajo v uradniških nazivih: svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Izbrani javni uslužbenec bo naloge opravljal
v uradniškem nazivu svetovalec III.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Naloge delovnega mesta:
– pomoč pri pripravi osnutkov predpisov
in drugih zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na I. stopnji;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti;
– vodi evidenco stavbnih zemljišč ter
daje nasvete občanom v zvezi z nakupom
zemljišč;
– vodi upravni postopek na I. stopnji za
neodmero oziroma oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
– pripravlja predloge o višini vrednosti
točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč;
– pripravlja predloge dokumentov za odbore in občinski svet;
– vodenje evidenc občinskega premoženja in stavbnih zemljišč;
– opravlja druga dela in naloge po navodilu vodje urada;
– druge naloge s področja dela oziroma
pristojnosti občine po odredbi direktorja občinske uprave ali vodje urada.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem sistema delovanja lokalne samouprave.
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št.
42/02 in 103/07) ter pogojev, določenih v 88.
členu ZJU, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje posebne pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– obvezno usposabljanje za imenovanje
v naziv;
– najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj, oziroma tretjino manj, če ima kandidat
magisterij znanosti ali doktorat znanosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas
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pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri
istem ali 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.
Delo na prostem uradniškem delovnem
mestu se opravlja v prostorih Občinske
uprave Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem in po
potrebi na terenu.
Prijava mora vsebovati:
1. krajši življenjepis ter da se navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in
veščine;
2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila pridobljena;
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (obvezno navesti:
obdobje, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, kandidat
naj natančno opiše kakšno vrsto dela je
opravljal, stopnjo zahtevnosti del ter kakšen
naziv je imel);
4. izjavo o znanju uradnega jezika;
5. izjavo kandidata, da:
– 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 večkot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Ravne na Koroškem pridobitev podatkov za potrebe tega
javnega natečaja.
V primeru, da kandidat ne soglaša, bo
moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Vloge za prijavo na prosto delovno mesto lahko dobite v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem ali na spletni strani Občine
Ravne na Koroškem www.ravne.si.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z oznako »javni natečaj za prosto delovno mesto svetovalec z univ. izobrazbo pravne smeri«, na naslov: Občina
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390
Ravne na Koroškem, v roku osem dni po objavi tega javnega natečaja v Uradnem listu
Republike Slovenije. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana
na elektronski naslov: obcina@ravne.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Katja Burja.
Nepopolne prijave, iz katerih ni mogoče
razbrati, da kandidat izpolnjuje natečajne
pogoje, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati,
ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
natečajne pogoje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
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Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s poskusnim delom
3 mesecev.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 0121/2008
Ob-10269/08
Na podlagi 14. in 31. člena Statuta Varstveno delovnega centra Krško-Leskovec
in Zakona o socialnem varstvu, Uradni list
RS, št. 3/07, ter sklepa Sveta zavoda z dne
18. 12. 2008, Svet zavoda Varstveno delovnega centra Krško-Leskovec objavlja
razpis za
direktorja/direktorico Varstveno delovnega centra Krško-Leskovec.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. Izpolnjuje zahteve 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSU – Uradni
list RS, št. 3/07 z dne 12. 1. 2007). Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazovati
s pisnimi listinami.
2. Kandidati se morajo prijaviti na razpis
v roku 15 dni po njegovi objavi. Svet zavoda
prepozno prispelih in nepopolnih ponudb ne
bo obravnaval.
3. Mandat direktorja traja 5 let.
Mandat bo direktorju začel teči z dnem,
ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga
poda minister za delo, družino in socialne
zadeve, oziroma naslednji dan po preteku
prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra izdano prej (predvidoma 21. 5. 2009).
4. Kandidati morajo podati vloge s priloženimi prilogami in dokazili v pisni obliki, po
pošti, na naslov: Svet Varstveno delovnega
centra Krško-Leskovec, Ulica Staneta Žagarja 4, 8273 Leskovec pri Krškem, s pripisom: »Razpis za direktorja«.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v tridesetih dneh po zaključenem izbirnem postopku.
Svet zavoda Varstveno delovnega
centra Krško-Leskovec
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Druge objave
Št. 478-0-0053/2008-01004 Ob-10260/08
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in
Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne
na Koroškem, št. 032-0-0012/2008 z dne
24. 9. 2008, Občina Ravne na Koroškem
objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina
Ravne na Koroškem, MŠ: 5883628, DŠ:
SI 48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Predmet prodaje je nepremičnina,
zemljišča v izmeri 12.720 m2, parcelne št.:
1025, 1026, 1027, 1028, 1029/1, 1029/2,
1030/1, 1031/1, 1038/4 in 1039, vse k.o.
Ravne. Zemljišča se prodajajo kot celota. Čez zemljišče poteka vod prenosnega
omrežja zemeljskega plina.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščina se nakaže na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
Ravne na Koroškem, transakcijski račun št.
01303-0100009987, z navedbo »Varščina
– javno zbiranje ponudb«.
5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek
oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo kavcije),
priložiti potrdilo o plačani 10% varščini ter
natančno navesti ponujeno ceno;
– izpolnjene, ožigosane in podpisane
obrazce OBR-1 do OBR-7;
– podpis ponudnika na vsaki strani vzorca prodajne pogodbe. Podpis vsake strani
vzorca pogodbe pomeni, da se kupec strinja
z vsebino prodajne pogodbe;
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 60 dni od objave v zaprti
ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem, z oznako »Ponudba za nakup
zemljišča – ne odpiraj«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen naslov pošiljatelja;
– izbrani ponudnik mora v roku 5 dni od
prejema poziva k podpisu pogodbe skleniti
kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo, cenitev).
6. Izhodiščna cena za nepremičnino je
359.309,80 €. Kupnino je potrebno plačati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun Občine Ravne
na Koroškem.

7. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec kupnine ne poravna v roku 8 dni od podpisa
pogodbe, postane pogodba nična, vplačana
varščina pa se kupcu ne vrne.
8. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb. Opcija ponudbe je 60 dni.
9. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo
za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi
postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati
odškodnine.
10. Merila za izbor so: ponujena cena
zemljišča z utežjo 0,8, neto tlorisne stanovanjske površine pozidave zemljišča, ki je
predmet te prodaje, v m2, z utežjo 0,1 (specificirano v idejni zasnovi iz točke 12) in rok
pozidave z utežjo 0,1.
11. Izvedbo objektov o navedenem obsegu neto tlorisne površine in v navedenem
rok dokončanja bo kupec zavaroval z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv v višini
200.000 EUR.
12. Prodajalec in kupec bosta v skladu
z Zakonom o prostorskem načrtovanju za
izvedbo komunalne infrastrukture sklenila
Pogodbo o opremljanju.
13. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo popolne ponudbe, katerih vrednost je enaka ali višja od
izhodiščne cene;
– ponudnik je ponudbi dolžan priložiti idejno zasnovo zazidave celotnega zemljišča v skladu, ki je predmet te prodaje,
v kateri mora biti specificirana neto tlorisna
površina pozidave. Idejna zasnova mora
biti izdelana v skladu z Zakonom o graditvi
objektov in na njem temelječih podzakonskih predpisih ter v skladu s prostorskimi
akti občine. V idejni zasnovi mora biti jasno
razvidno, da trasa dostopne javne poti do
in v območju zazidave prostorsko omogoča kasnejšo nadaljevanje javne poti tako,
da se naveže na obstoječo cestno omrežje
Čečovja;
– ponudnik je ponudbi dolžan priložiti izjavo o roku dokončanja komunalne opreme
pozidave in izjavo o roku dokončanja pozidave območja;
– ponudnik je ponudbi dolžan predložiti
izjavi banke, da bo v primeru sklenitve pogodbe izdala nepreklicno bančno garancijo,
unovčljivo na prvi poziv za dobro in pravočasno izvedbo komunalne infrastrukturo;
nepreklicno bančno garancijo, unovčljivo na
prvi poziv za odpravo napak v garancijskem
roku za izvedeno komunalno infrastrukturo
pozidave, oboje v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju in nepreklicno bančno garancijo za izpolnitev obveznosti za
izgrajeno neto tlorisno površino iz ponudbe
v ponujenem roku;
– tip zazidave je lahko samostojne hiše
ali vrstne hiše ali nižji večstanovanjski objekti. Vse te vrste objektov lahko imajo vključeno mirno poslovno dejavnost;

– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru.
14. Informacije o predmetu prodaje, za
namen oblikovanja ponudbe za nakup, lahko interesenti pridobijo pri Primožu Praperju, na tel. 041/686-639. Ogled je možen na
podlagi predhodne telefonske najave ali na
e-mail: primoz.praper@gmail.com.
15. Javno odpiranje ponudb bo dne 2. 3.
2009 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-10261/08
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07) in sklepa Občinskega sveta Občine Markovci z dne 4. 12.
2008, Občina Markovci ponovno objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.
2. Predmet prodaje:
– parc. št. 13/4.S stavbišče, v izmeri
330 m2, vl. št. 32, k.o. Borovci,
– parc. št. 48 sadovnjak, v izmeri 940 m2,
vl. št. 32, k.o. Borovci,
– parc. št. 13/7.S stavbišče, v izmeri
227 m2, vl. št. 32, k.o. Borovci,
– parc. št. 13/8.S dvorišče, v izmeri
43 m2, vl. št. 32, k.o. Borovci.
Nepremičnina, ki je predmet prodaje, leži
v poselitvenem območju naselja P13-S1 Borovci, ki je namenjeno stanovanjem, kmetijski in poslovni dejavnosti.
Nepremičnina se prodaja kot zaključena
celota.
V ceno nepremičnine ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec,
prav tako kupec plača vse druge stroške
v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.
3. Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje, znaša
51.000,00 €.
4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno – kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% ponujene cene na transakcijski račun
Občine Markovci št. 01368-0100017763.
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku
vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa
bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika;
c) ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika,
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– navedbo nepremičnin, ki se prodajajo
kot celota,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine,
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke
(fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki); oziroma sklep o vpisu v poslovni register,
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od
3 mesecev (pravne osebe),
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– izjava o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na ponudbo do
31. 12. 2008;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
f) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega
posla;
g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Markovci in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe.
6. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla.
7. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 30. 1. 2009 do 12.
ure, na naslov: Občina Markovci, Markovci
43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti mora
biti pod naslovom občine vidno navedeno
»ponudba za nakup nepremičnine k.o. Borovci – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
8. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
9. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila
komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb
ne bo javno.
10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno.
V primeru, da je podanih več ponudb
z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost občan Občine Markovci oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Markovci.
Če je med ponudniki več občanov Občine
Markovci oziroma pravnih oseb s sedežem
v Občini Markovci, oziroma če jih ni, se izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo
za posamezno enoto.
11. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba z dnem, določenim za dopolnitev,
ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb prodajalec ne
bo upošteval.
12. Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb
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se obrnite na Marinko Bezjak Kolenko,
Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, tel. 02/788-88-87, e-pošta: marinka.kolenko@markovci.si.
13. Ogled nepremičnin je možen na
podlagi predhodne najave pri Branku Kostanjevcu, Občina Markovci, Markovci 43,
2281 Makovci, tel. 02/788-88-83, e-pošta:
branko.kostanjevec@markovci.si.
Občina Markovci
Ob-10270/08
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
Bovec, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), določil Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07), 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS,
št. 72/06), sklepa Občinskega sveta Občine Bovec sprejetega na 19. redni seji dne
18. 12. 2008 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev
8, 5230 Bovec, mat. št. 5881498000, davčna številka SI 36828866, tel. 05/3841900,
faks 05/384-19-15.
II. Opis predmeta prodaje:
Prodaja se zemljišča s parc. št. 261/10,
261/11, 261/15 in del parc. št. 261/14, vse
k.o. Bovec, ki se nahajajo v obrtni coni
v Bovcu. Nepremičnine za prodajo sestavljajo zemljišča, ki so predvidena za pozidavo, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
k stavbi, v skladu z idejno zasnovo pozidave.
Predmetna zemljišča se urejajo na podlagi
Prostorskih ureditvenih pogojev in Prostorskih aktov, ki so razvidni iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 35001-143/2008
z dne 5. 6. 2008, iz katerega je razvidno,
da so zemljišča opredeljena kot nezazidano
stavbno zemljišče.
A) Na zemljiščih s parc. št. 261/10 in
261/11 k.o. Bovec je predvidena gradnja tipskih objektov v stilu tovarniških hal širine 12
m in so opredeljena v naslednjem obsegu:
1) parc. št. 261/10 k.o. Bovec 663 m2
(predvidena velikost objekta 360 m2),
2) parc. št. 261/11 k.o. Bovec 881 m2
(predvidena velikost objekta 320 m2).
B) Na zemljišču s parc. št. 261/15 in na
delu parcele št. 261/14 k.o. Bovec je predvidena gradnja objekta v dveh etažah (etaža
ima 336 m2). Objekt je namenjen storitveni
dejavnosti in je v tlorisu oblikovan kot pravokotnik postavljen vzporedno z državno
cesto na severni strani. Parceli se prodajata kot celota – skupaj ca. 1011 m2 (nakup
posamezne parcele ni možen). Površina je
opredeljena v naslednjem obsegu:
1) parc. št. 261/15 k.o. Bovec 448 m2,
2) del parc. št. 261/14 k.o. Bovec ca.
563 m2 (zaradi bodoče gradnje križišča, ki
bo deloma posegla tudi na to parcelo, je treba parcelo, ki se prodaja, še odmeriti).
III. Izhodiščna cena
Zemljišča se prodajajo:
pod A) po izhodiščni ceni 25,00 EUR/m2,
pri čemer komunalni prispevek ni vključen
v ceno in ga bo kupec plačal pred izdajo
gradbenega dovoljenja.
pod B) po izhodiščni ceni 50,00 EUR/m2,
pri čemer komunalni prispevek ni vključen
v ceno in ga bo kupec plačal pred izdajo
gradbenega dovoljenja.

IV. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 30. 1. 2009.
Ponudbe se do tega datuma lahko oddajo neposredno v sprejemni pisarni Občine
Bovec, Mala vas 121, Bovec ali pošljejo
s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
5230 Bovec. Pravočasne pošiljke so tiste, ki
so oddane na pošto s poštnim žigom 30. 1.
2009. Na pošiljkah mora biti pripis »Ponudba za Obrtno cono Bovec – ne odpiraj«.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku (nepravočasne ponudbe) in nepravilno
označene ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in
o tem obvestila ponudnika.
V. Vsebina ponudbe
Popolna pisna ponudba mora vsebovati
in ji je potrebno priložiti:
A) Podatke o ponudniku:
– naziv/firma ponudnika oziroma ime in
priimek;
– sedež ponudnika oziroma naslov;
– identifikacijsko številko za DDV ponudnika;
– matično številko oziroma EMŠO;
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega registra
Slovenije za samostojne podjetnike, ne starejše od treh mesecev;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe;
– pooblaščeno osebo ponudnika za podpis pogodbe;
– pooblaščeno kontaktno oseba v zvezi
s ponudbo.
B) Navedbo nepremičnine s parcelno
številko, ki je predmet ponudbe in ponujeno
ceno za m2 zemljišča, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene:
A) 25,00 EUR/m2 zemljišča (brez
DDV),
B) 50,00 EUR/m2 zemljišča (brez
DDV).
C) Originalno potrdilo o vplačani varščini
v višini 10% ponujene cene za zemljišče
na račun št. 01206-0100015128, sklicna
številka 478-32/2008, z navedbo »varščina
– Obrtna cona« in celotno številko računa
ponudnika (št. računa in naziv banke) za
primer vračila varščine.
D) Izjavo ponudnika o izgradnji objekta
do III. gradbene faze v roku treh let od sklenitve prodajne pogodbe.
E) Izjavo o vezanosti na ponudbo do
sklenitve pogodbe.
F) Izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa.
G) Opis dejavnosti ponudnika v objektu
na kupljeni nepremičnini z navedbo števila
novih zaposlitev.
H) Pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba da po pooblaščencu.
Drugi pogoji prodaje:
1. V območju poslovne cone ni dovoljena gradnja prostorov za stalno ali začasno
bivanje.
2. Občina Bovec si na nepremičninah
pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere je upravičena v roku treh let od sklenitve
prodajne pogodbe zahtevati od kupca prodajo nepremičnine, kolikor kupec v navedenem roku na nepremičnini, ki jo je odkupil,
ne zgradi poslovnega objekta vsaj do III.
gradbene faze. Odkup se izvrši po ceni, ki je
bila dosežena na javnem zbiranju ponudb.
Morebitna vlaganja kupca v nepremičnino
se mu povrnejo v vrednosti, kot jo bo ugotovil cenilec gradbene stroke, ki ga določi
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Občina Bovec. Odkupna pravica se vpiše
v zemljiško knjigo, po poteku triletnega roka
se Občina Bovec v primeru, da ne bodo realizirani pogoji za odkup, zaveže kupcu na
njegovo zahtevo izdati izbrisno dovoljenje.
3. Župan Občine Bovec lahko ustavi postopek prodaje posamezne nepremičnine
kadarkoli do sklenitve prodajne pogodbe.
Kriteriji, ki jim mora ponudnik zadovoljevati za sodelovanje pri javni ponudbi:
– nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno, brez možnosti naknadnih
reklamacij,
– ponudba je zavezujoča in dokončna,
– na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike
Slovenije po veljavnih predpisih,
– ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 15 dni od izbire ponudnika s strani Občinskega sveta Občine
Bovec. Izbranemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino.
VI. Merila, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe
Cena ni edini kriterij izbire ponudnika,
pač pa je obvezen sestavni del ponudbe tudi
opis dejavnosti in število novih zaposlitev, ki
je predviden na ponujeni lokaciji.
Pri izbiri ponudnika predstavlja kriterij
cene 70%, dejavnosti 15%, novih zaposlitev pa 15%.
VII. Posebna določila
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila
pisna kupoprodajna pogodba v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. S pogodbo se bo na ponudnika prenesla lastninska pravica na nepremičnini, ki je predmet razpisa. Davek na
promet nepremičnin oziroma pripadajoči
DDV, stroške sestave in overitve pogodbe
ter zemljiškoknjižno urejanje, plača kupec.
Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma od dneva izstavitve
računa. Plačilo kupnine v 8 dnevnem roku
je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec
ne plača kupnine in ne podpiše prodajne
pogodbe v zgoraj navedenih rokih, bo prodajni postopek razveljavljen in se bo štelo,
da je kupec odstopil od pogodbe, Občina
Bovec pa je upravičena zadržati vplačani
znesek varščine. Kupec je dolžan overiti
podpis na prodajni pogodbi pri notarju za
potrebe vknjižbe odkupne pravice v korist
Občine Bovec. Prodajalec bo overil podpis
na prodajni pogodbi po plačilu celotne kupnine s strani kupca in po overitvi podpisa
na pogodbi s strani kupca.
Pravice in obveznosti pogodbenih strank
se podrobno opredelijo v prodajni pogodbi.
VIII. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika
Komisija za izvedbo in nadzor postopka
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec, imenovana s sklepom župana,
bo v roku 10 dni od poteka roka za zbiranje
ponudb na nejavni seji odprla vse pravočasno prispele in pravilno označene ponudbe.
Prepoznih in nepravilno označenih ponudb
komisija ne bo obravnavala (prepozno prispele ponudbe bodo zapečatene vrnjene
ponudnikom). Razpis se šteje za uspešen
tudi v primeru, če se javi le en ponudnik.
V primeru nepopolne ponudbe ali v primeru, če je prejetih več najugodnejših ponudb, lahko komisija postopa po določilih
45. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin.
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IX. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega zbiranja ponudb bodo
ponudniki obveščeni v roku največ 10 dni po
opravljeni izbiri na seji Občinskega sveta
Občine Bovec.
X. Občina Bovec si pridržuje pravico,
da kadarkoli do sklenitve pravnega posla,
ustavi začeti postopek, brez odškodninske
odgovornosti.
XI. Kontaktna oseba
Podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini
Bovec pri tajniku ali pooblaščencu, v času
uradnih ur.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Bovec
Št. 430-0002/2008
Ob-10425/08
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) in določil Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter
na podlagi Sklepa občinskega sveta Občine
Bistrica ob Sotli št. 032-0001/2008-10-12,
ki je bil sprejet na 10. redni seji, dne 24. 4.
2008, objavlja Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17,
3256 Bistrica ob Sotli.
2. Prodajalec: Občina Bistrica ob Sotli,
Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli.
3. Predmet prodaje:
– parc. št. 1070/1 – travnik v izmeri
2034 m2, k.o. Hrastje.
Nepremičnina pod to točko se nahaja
v pasu industrijske cone.
4. Cena zemljišč: izhodiščna cena je
40.680,00 EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami, ki ga je kupec dolžan, poleg kupnine, plačati na ponujeno
ceno. Nepremičnine so proste vseh bremen,
pravnih in stvarnih napak.
5. Nepremičnina se odproda, po načelu
»videno – kupljeno«.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS ali v drugi državi
članici EU, fizične osebe, ki so državljani
RS oziroma druge države članice EU in samostojni podjetniki s sedežem v RS oziroma
drugi državi članici EU, in sicer pod pogojem, da bodo v roku najmanj 6 mesecev
od sklenitve pogodbe pričeli z gradnjo poslovnega objekta in v roku 2 let od sklenitve
pogodbe pridobili pravnomočno uporabno
dovoljenje za ta objekt in imeli vsaj 5 let zaposlenih najmanj 5 delavcev.
7. Rok in način oddaje ponudbe: pisne
ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti na naslov:
Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17,
3256 Bistrica ob Sotli ali oddajo v sprejemni
pisarni Občine Bistrica ob Sotli. Pisne ponudbe je potrebno v zaprti kuverti dostaviti
do vključno 16. 1. 2009 do 12. ure. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine
vidno (poudarjeno) navedeno »Ne odpiraj!
– Ponudba za nakup nepremičnin«.
8. Ponudba mora biti izdelana tako, da
vsebuje:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
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iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
posamezniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko,
številko transakcijskega računa in fotokopijo
osebnega dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, ID za
DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega zastopnika in podpisnika pogodbe,
– navedbo nepremičnin, ki so predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno– pri čemer cena (brez
davka) ne sme biti nižja od izhodiščne,
– izjavo ponudnika, da soglaša z razpisnimi pogoji,
– dokazilo o plačani varščini,
– parafiran vzorec pogodbe (po razpisni
dokumentaciji).
9. Varščina: ponudniki morajo v roku
za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine,
brez upoštevanega davka na promet z nepremičninami. Varščino je potrebno nakazati
na podračun EZR Občine Bistrica ob Sotli, št. 01349-0100004241, sklic: 430-2-08.
Dokazilo oziroma kopijo dokazila o plačilu
varščine mora ponudnik predložiti ponudbi,
saj bo upoštevana le ponudba z dokazilom
o plačani varščini. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika: kriterij je najvišja ponujena
cena. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno in
sprejel v pogodbi določene pogoje. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan
Občine Bistrica ob Sotli. Odpiranje ponudb
in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in
nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Bistrica ob Sotli, ki
bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. V primeru, da komisija oceni, da zgolj na osnovi
opredeljenega kriterija izmed ponudb ne
more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali
da je mogoče doseči najugodnejše pogoje
razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da ponudbe še dopolnijo v posameznih
elementih.
11. Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v roku 15 dni od prejema poziva
prodajalca k podpisu pogodbe. Če izbrani
ponudnik v zgoraj določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist občine in velja, da je izbrani ponudnik odstopil
od svoje ponudbe, občina pa lahko sklene
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
12. Kupnino za nepremičnine, ki so predmet prodaje mora izbrani ponudnik poravnati: Občini Bistrica ob Sotli v roku 8 dni od
izstavitve računa s strani Občine Bistrica
ob Sotli. Plačilo celotne kupnine v roku, ki
je določen, je bistvena sestavina pravnega
posla. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine v last in posest s vknjižbo lastninske
pravice v Zemljiško knjigo, ki bo izvedena po
plačilu celotne kupnine. V primeru zamude
plačila kupnine tečejo zakonite zamudne
obresti od dneva zapadlosti plačila kupnine
do dne plačila.
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13. Stroške overitve prodajne pogodbe
pri notarju, davek na promet z nepremičninami in stroške vknjižbe lastninske pravice
v zemljiško knjigo, krije kupec.
14. Nepopolne ponudbe, ponudbe, ki
bodo nižje od izklicne cene, ponudbe ki
bodo prispele po preteku roka za oddajo
ponudb (nepravočasne ponudbe), ponudbe
s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina,
ne bodo upoštevane.
15. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnin umakne, ali jo dopolni do roka
za oddajo ponudbe, ki je določen v javnem
razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne.
16. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne
16. 1. 2009 ob 13. uri na sedežu Občine
Bistrica ob Sotli, v sejni sobi. Pri odpiranju
ponudb lahko sodelujejo tudi ponudniki in
njihovi zastopniki ter pooblaščenci s pooblastili.
17. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni.
18. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Župan Občine Bistrica ob Sotli, ali imenovana komisija
v soglasju z županom, lahko ustavi začeti
postopek do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se ponudnikom povrne že vplačana
varščina.
19. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo v zvezi s prodajo nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
Občini Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17,
3256 Bistrica ob Sotli, kontaktna oseba: Ana
Bercko, tel. 03/800-15-13.
Občina Bistrica ob Sotli
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Evidence sindikatov
Št. 101-53/2008-3
Ob-9812/08
Statut Sindikata Javnega podjetja parkirišča Ljubljana, Vodnikov trg 5, Ljub
ljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljub
ljana, Izpostavi Center na podlagi odločbe
št. 028-106/93-04/IO z dne 15. 12. 1993, in
vpisan v evidenco statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 92 z dnem 24. 11. 1993,
se z dnem 1. 12. 2008 izbriše iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 101-2/2008-301
Ob-9852/08
1. Na osnovi sklepa skupščine Sindikata
podjetja Palome Sladkogorske d.d. Sladki Vrh Neodvisnost konfederacija Novih
sindikatov Slovenije z dne 24. 11. 2008,
matična številka 1577999, sindikat z dne
30. 12. 2008 preneha delovati.
2. Izbris se vodi v evidenci statutov
Upravne enote Pesnica pod zaporedno št.
13.
Št. 10100-13/2008-4
Ob-10271/08
Statut Florence – sindikata medicinskih sester, Rusjanov trg 3/84, Ljubljana,
se hrani pri Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 17. 12. 2008 pod zaporedno
št. 191.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-10263/08
Izdajatelj medijev (Gloss Slovenija,
Gloss Hrvaška, Gloss Ekspres): Image
management d.o.o., Jamova 19, 1000 Ljub
ljana.
Lastnik:
– Vera Hegeduš, Jamova 19, 1000 Ljub
ljana (50% lastniški delež),
– Tea Hegeduš, Jamova 19, 1000 Ljub
ljana (50% lastniški delež).
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Objave gospodarskih družb
Ob-10265/08
V skladu z določili s peto alinejo 412. člena Zakona o gospodarskih družbah v zvezi
z likvidacijskim postopkom objavljamo:
Corty trgovsko podjetje, d.o.o. – v likvidaciji, Celovška cesta 264, 1000 Ljubljana,
z matično številko 5950864000, je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,
Srg 200715616 z dne 8. 1. 2008, v postopku redne likvidacije. Likvidacijski upravitelj
v skladu s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah poziva upnike, da prijavijo
svoje terjatve v roku 30 dni od dneva objave
tega poziva. Terjatve je potrebno nasloviti na
likvidacijskega upravitelja na sedežu družbe
Corty trgovsko podjetje, d.o.o. – v likvidaciji,
Celovška cesta 264, 1000 Ljubljana, v dveh
izvodih z dokazili, ki izkazujejo obstoj in višino terjatve. Dolžniki pa se pozivajo, da brez
odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Likvidacijski upravitelj
Janez Zupančič
Ob-10266/08
Skladno z določilom drugega odstavka
75. člena ZGD-1 podjetnik Gostinstvo Cantante Bojan Krajnc s.p., s sedežem Ulica
Pariške komune 37, 2000 Maribor, matična
številka 1703013000, 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 novoustanovljeno družbo po postopku in na način, kot
je opredeljen v 668. – 672. členu ZGD-1.
Bojan Krajnc s.p.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-10272/08
Vse upnike družbe BTB, trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o., skrajšana firma
BTB d.o.o., s sedežem v Šalovcih, poslovni
naslov Šalovci 48, 2277 Središče ob Dravi,
matična številka 1471066000, obveščamo,
da je skupščina družbe dne 23. 12. 2008
sprejela sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z naslednjo vsebino:
Zaradi izstopa družbenika, ki ima v družbi BTB d.o.o. en osnovni vložek v nominalni
vrednosti 118.017,44 EUR in en poslovni
delež v višini 50,2666%, se osnovni kapital
družbe, ki znaša 234.783,00 EUR, zmanjša za znesek njegovega osnovnega vložka
118.017,44 EUR in za znesek 0,56 EUR,
zaradi zaokrožitve OK na cel evro, skupaj za
118.018,00 EUR tako, da bo po zmanjšanju
osnovni kapital družbe znašal 116.765,00
EUR.
Upnike pozivamo, da se v roku treh mesecev od te objave zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z znižanjem osnovnega
kapitala.
BTB, d.o.o.
direktor
Tinica Pavlič

Sklici skupščin
Ob-10273/08
Na podlagi 9.3.3. točke Statuta delniške
družbe Sivent, d.d., Ljubljana upravni odbor
družbe sklicuje
11. sejo skupščine
družbe Sivent, družba tveganega
kapitala, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, 3. 2. 2009 ob 13. uri, na
sedežu družbe, Dunajska cesta 270, Ljub
ljana.
Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Katra Rangus, za preštevalko
glasov se izvoli Nina Jurkovič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro Bregar iz Litije.
2. Sprememba firme.
Predlog sklepa: spremeni se firma družbe, ki po novem glasi: Sivent, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d.,
Ljubljana.
Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničar, ki se želi udeležiti skupščine in
na njej glasovati, mora svojo udeležbo na
skupščini pisno prijaviti družbi vsaj tri dni
pred skupščino in je bil vpisan v delniško
knjigo pri KDD d.d. Ljubljana na dan 31. 1.
2009. Delničar mora svojo identiteto izkazati
z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz
registra pravnih oseb in pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice
v poslovnih prostorih družbe najmanj 1 uro
pred začetkom skupščine. Zaradi potreb
identifikacije upravičencev do udeležbe in
glasovanja lahko uresničuje svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki se skupščine
udeleži pravočasno.
Gradivo
Popolno gradivo s predlogi sklepov je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine in sicer vsak
delavnik od 10. do 13.ure.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri
v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delničarjev.
Sivent, d.d., Ljubljana
upravni odbor
Ob-10274/08
Na podlagi točke 7.4. Statuta delniške
družbe Maxina trgovina d.d. in prvega odstavka 297. člena ZGD-1, sklicuje uprava
družbe
16. sejo skupščine delničarjev,
ki se bo vršila v petek dne 2. 2. 2009,
ob 10. uri, v prostorih notarja Borisa Kosija
v Mariboru, Partizanska c. 13a.

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotavljanje
sklepčnosti skupščine in izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepov:
1.1 Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Milko
Malgaj.
1.2 Na skupščini je navzoč notar Boris
Kosi.
2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa:
2.1 Potrdi se predlagani dnevni red.
3. Preračun osnovnega kapitala iz SIT
v EUR-e.
Predlog sklepa:
3.1 Osnovni kapital delniške družbe
Maxina trgovina d.d. v višini 239.417.000,00
SIT se v skladu s prvim odstavkom 693.
člena ZGD-1A preračuna v evre tako, da
osnovni kapital družbe, po preračunu iz tolarjev v evre znaša 998.368,89 EUR in je
razdeljen na 239.417 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
Zaradi razlike, ki izhaja iz preračunavanja se znesek 700,55 EUR prerazporedi
v kapitalske rezerve.
4. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepov:
4.1 Delniška družba Maxina trgovina
d.d. se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo Maxina trgovina d.o.o.,
s skrajšano firmo Maxina d.o.o. in sedežem
Petrovče, Levec 56.
Dejavnost družbe z omejeno odgovornostjo ostane nespremenjena.
Delničarji delniške družbe postanejo
družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo.
Družba z omejeno odgovornostjo je ustanovljena z dnem vpisa v sodni register in je
pravni naslednik delniške družbe.
4.2 Na osnovnem kapitalu v višini
998.368,89 EUR prevzamejo dosedanji
delničarji, skladno s svojim dosedanjim kapitalskim deležem, vsak en osnovni vložek
v družbi z omejeno odgovornostjo, kot sledi:
– Samba d.o.o.:
– osnovni vložek v višini 983.093,85
EUR oziroma
– poslovni delež v višini 98,47% osnovnega kapitala,
– Kukovec Anica:
– osnovni vložek v višini 2.495,92 EUR
oziroma
– poslovni delež v višini 0,25% osnovnega kapitala,
– Lesjak Jelena:
– osnovni vložek v višini 1.297,88 EUR
oziroma
– poslovni delež v višini 0,12% osnovnega kapitala,
– Maxina d.d.:
– osnovni vložek v višini 4.991,84 EUR
oziroma
– poslovni delež v višini 0,50% osnovnega kapitala,
– Novak Mirjana:
– osnovni vložek v višini 1.297,88 EUR
oziroma
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– poslovni delež v višini 0,13% osnovnega kapitala,
– Vavpotič Marjan:
– osnovni vložek v višini 199,67 EUR
oziroma
– poslovni delež v višini 0,02% osnovnega kapitala,
– Vovk Rudolf:
– osnovni vložek v višini 2.495,92 EUR
oziroma
– poslovni delež v višini 0,25% osnovnega kapitala,
– Završnik Dušan:
– osnovni vložek v višini 2.495,92 EUR
oziroma
– poslovni delež v višini 0,25% osnovnega kapitala.
4.3 Organi družbe so skupščina, ki jo
sestavljajo družbeniki in direktor.
4.4 Za direktorja družbe se imenuje dosedanji direktor Herman Malgaj, ki zastopa
in predstavlja družbo brez omejitev.
4.5 Z dnem ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo s firmo Maxina trgovina
d.o.o. prenehajo vsa pooblastila nadzornemu svetu družbe in se nadzorni svet v sestavi Vovko Matej, Lobnik Ludvik in Jerenko
Marijana razreši.
5. Sprejetje Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo s firmo Maxina
trgovina d.o.o.
Predlogi sklepov:
5.1 Družbeniki sprejmejo Pogodbo
o ustanovitvi družbe Maxina trgovina d.o.o.
v predlaganem besedilu, ki je na vpogled na
sedežu družbe.
Delničarji morajo svojo udeležbo na
skupščini prijaviti tri dni pred sejo skupščine.
Maxina trgovina d.d.
uprava družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 3085/08
Ob-10275/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-3085/08, DK 317/08
z dne 22. 12. 2008, je bila nepremičnina,
stanovanje št. 9 v zmeri 112,75 m2, ki se
nahaja v III. nadstropju objekta, s shrambo
št. 9 ter parkirnim mestom št. 38, vse na naslovu Slomškova ulica 35, Ljubljana, ki stoji
na parc. št. 2979 in parc. št. 2983, obe k.o.
Tabor, last zastavitelja Raščan Mateja, rojenega 29. 10. 1976, stanujočega Kocljeva
ulica 12, Murska Sobota, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 26. 5. 2008,
sklenjeno med njim kot kupcem ter Lebar
Pulić Simono, kot prodajalko, zastavljeno
v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična številka 1319175000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 850.000,00 EUR s pripadki,
napram dolžniku Delo revije d.d., Dunajska
cesta 5, Ljubljana.
SV 794/08
Ob-10276/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek iz Kočevja, opr. št. SV 794/08 z dne
23. 12. 2008, je bilo zastavljeno stanovanje
na naslovu Livold 66, Kočevje, v pritličju, ki
obsega 32,58 m2, stanovanjska stavba stoji
na parc. št. 220/1, k.o. Livold, pod vl. št. 111,
Okrajno sodišče v Kočevju, last Gavranović
Mira, roj. 17. 9. 1971, stanujočega 1330 Kočevje, Bezgova pot 3, v korist posojilodajalke SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 26.000,00 EUR s pripadki, ki zapade v plačilo v roku 240 mesecev,
zadnji obrok najkasneje do 18. 1. 2029.
SV 1258/08
Ob-10404/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 1258/08 z dne 29. 12.
2008, je nepremičnina, dvosobno stanovanje številka 14, v skupni izmeri 51,76 m2,
v III. nadstropju večstanovanjske stavbe v
Mariboru, Župančičeva ulica 4, katere lastnik do celote je Andrej Bratuša, stan. Župančičeva ulica 4, 2000 Maribor, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 119/TAM (devetinštirideset), z dne 22. 9.
1994, zastavljena v korist upnika Raiffeisenbank Halbenrein – Tieschen eGen, Halbenrain 125, 8492 Halbenrain, Republika
Avstrija, en. id. št. 1870602, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnika Andrej Bratuša,
stan. Župančičeva ulica 4, 2000 Maribor, v
višini 13.000,00 EUR s pripadki.
SV 263/08
Ob-10405/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka
SV 263/08 z dne 23. 12. 2008, je bilo stanovanje številka 35, v 4. etaži poslovno stano-

vanjske stavbe številka 1285, ki se nahaja
na naslovu Meljska cesta 5, Maribor, stoječe
na parceli številka 2213 in 2214 katastrska
občina Maribor-grad, v izmeri 46,87 m2, s
pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah ter skupnih prostorih
in funkcionalnem zemljišču, ki služi stavbi
kot celoti in je solast dolžnic – zastaviteljic
Pintarič Danice, rojene 10. 8. 1959, stanujoče Paričjak 22, 9252 Radenci in Tajhman
Lidije, rojene 3. 8. 1983, Vurberk 124, 2241
Spodnji Duplek, vsake do ½, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 15. 12. 2008, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Kirchberg-Edelsbach, eGen, 8324 Kirchberg
an der Raab 159, enolična identifikacijska
številka 1870734, Avstrija, v zavarovanje
denarne terjatve v znesku 39.000,00 EUR
s pripadki in z zapadlostjo najkasneje do
vključno 15. 11. 2023 oziroma z zapadlostjo
na dan odpoklica upnice.
SV 264/08
Ob-10426/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka SV 264/08 z dne 23. 12. 2008, je bilo
stanovanje številka 17, v III. in I. etaži poslovno stanovanjske stavbe številka 1285,
ki se nahaja na naslovu Meljska cesta 5,
Maribor, stoječe na parceli številka 2213
in 2214, katastrska občina Maribor-grad, v
izmeri 55,20 m2, s pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih delih in napravah ter
skupnih prostorih in funkcionalnem zemljišču, ki služi stavbi kot celoti in je last zastaviteljice Raković Hazemine, rojene 20. 7.
1959, stanujoče Meljska cesta 5, Maribor,
pošta Maribor, na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 12. 2008, zastavljeno v korist
upnice Raiffeisenbank Kirchberg-Edelsbach, eGen, 8324 Kirchberg an der Raab 159,
enolična identifikacijska številka 1870734,
Avstrija, v zavarovanje denarne terjatve v
znesku 35.000,00 EUR s pripadki in z zapadlostjo najkasneje do vključno 15. 12.
2023 oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.
SV 760/08
Ob-10427/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz
Murske Sobote, opravilna številka SV 760/08
z dne 19. 9. 2008, je bil poslovni prostor, ki
ni vpisan v zemljiški knjigi, in sicer poslovni
prostor, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta na Lendavski ulici 30e,
Murska Sobota, stoječega na parceli številka 270/4, katastrska občina Murska Sobota,
ki obsega v pritličju 154,16 m2 (tri sobe za
goste, točilnico, pisarno, 6 hodnikov, kuhinjo, shrambo, 3 predprostore, WC osebja,
ženski WC, prostor pisoarjev in vetrolov) in
v kleti 52,99 m2 (skladišče – shramba, stopnišče), skupaj 207,15 m2, ki ga je zastavna
dolžnica Hu Jianmin gostinstvo in trgovi-

na, d.o.o., Murska Sobota, Lendavska ulica
39e, 9000 Murska Sobota, matična številka
1853406000, pridobila po sklepu o odmiku
Okrajnega sodišča v Murski Soboti številka
In 111/2005, zastavljen v korist upnice Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d., Ljubljana, Dunajska
cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka 1319175000, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 130.000,00 EUR
s pripadki.
SV 1217/08
Ob-10428/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št.
SV 1217/08 z dne 29. 12. 2008, je bila nepremičnina z identifikacijsko številko posameznega dela stavbe 2636-1068-2, trisobno stanovanje št. 2, v pritličju stavbe na
naslovu Koroška ulica 2a, 1000 Ljubljana,
v izmeri 92,78 m2, ki mu pripada še kletna
shramba ter shramba v 6. etaži, stavba pa
stoji na parc. št. 328 in 329 k.o. Bežigrad
(2636), pridobljena na podlagi prodajne pogodbe z dne 25. 9. 2008, skupaj z dodatkom k kupoprodajni pogodbi z dne 25. 9.
2008, sklenjenim dne 6. 11. 2008, last Gorazda Stergarja, iz Prebolda, Soseska 6 in
Marije Stergar, iz Ljubljane, Podmilščakova
ulica 14, vsakega do ½, zastavljeno v korist
upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična št. 5026024000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
65.000,00 EUR s pp.
SV 2378/2008
Ob-10429/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 2378/2008 z dne 29. 12.
2008, je stanovanje št. 6/IV v izmeri 58,94
m², s pripadajočo kletno shrambo v hiši v
Mariboru, Krekova 17 – parc. št. 1403/1 in
1403/2 k.o. Maribor Grad, last Dogša Antona, stan. Središče ob Dravi, Grabe 35,
na temelju prodajne pogodbe z dne 13. 12.
2004, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
45.000,00 EUR s pp.
SV 375/08
Ob-10445/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, kreditne pogodbe in sporazuma o zavarovanju denarnih terjatev
SV 375/08 z dne 29. 12. 2008, notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj Gradca, je bila
nepremičnina – poslovni prostor v izmeri
70,41 m2, v objektu Mestna pasaža, Glavni
trg 26, 2380 Slovenj Gradec, k.o. Slovenj
Gradec, št. vložka 1274, št. parcel 412/2,
412/3, 412/4, last zastavitelja Cerdonis
d.o.o., Slovenj Gradec, do celote, zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična št. 5860571000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 69.000,00 EUR, s pripadki, z
dogovorjenimi obrestmi in drugimi nadomestili, določeni s to pogodbo.
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Objave sodišč
Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 33775/2004
Os-7322/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Stanovanjske komisije Vlade RS,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
po pooblastilu SPL d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje na naslovu Scopolijeva ulica
17, Ljubljana, v izmeri 35,36 m2, z ident. št.
dela stavbe 1739-2057-15, stoječi na parc.
št. 648/10, k.o. Zgornja Šiška, dne 16. 6.
2008, pod opr. št. Dn 33775/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe,
sklenjene med investitorjem Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana
- Šiška in kupcem Izvršnim svetom SRS, za
stanovanje v izmeri 35,36 m2, na naslovu
Scopolijeva ulica 17 v Ljubljani, z ident. št.
dela stavbe 1739-2057-15, stoječi na parc.
št. 648/10, 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 18. 8. 2008
Dn 19361/2005
Os-9508/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Jakomin Nika, Plešičeva ulica 27,
Ljubljana in Jakomin Marije, Rakitna 1d,
Preserje, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 1 v pritličju, na
Plešičevi 1 v Ljubljani, z ident. št. 21.E, vpisano v podvl. št. 2810/21, k.o. Dravlje, dne
23. 10. 2008, pod opr. št. Dn 19361/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 0610/91 z
dne 5. 12. 1991, sklenjene med prodajalcem
Mestom Ljubljana ter kupcema Jakomin Nikom in Marijo, oba Plešičeva 37, Ljubljana,
za stanovanje št. 1 v pritličju, na Plešičevi 1
v Ljubljani, z ident. št. 21.E, vpisano v podvl.
št. 2810/21, k.o. Dravlje.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 11. 2008

Dn 19808/2005
Os-9509/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lek, farmacevtske družbe d.d., Verovškova 57, Ljubljana, ki ga zastopa družba
Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za trisobno stanovanje št. 15 v 3. nadstropju, na
naslovu Agrokombinatska 6b, Ljubljana, z
ident. št. 15.E, vpisano v podvl. št. 4433/15,
k.o. Kašelj, dne 23. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 19808/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 03/2-3275 z dne
17. 4. 1974, aneksa h kupoprodajni pogodbi št. 03/2-3275 z dne 17. 4. 1974 in aneksa h kupoprodajni pogodbi št. 03/2-3275
z dne 15. 7. 1976, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim podjetjem Ljubljana in
kupcem Tovarno farmacevtskih in kemičnih
izdelkov Lek Ljubljana, za trisobno stanovanje št. 15 v 3. nadstropju, na naslovu Agrokombinatska 6b, Ljubljana, z ident. št. 15.E,
vpisano v podvl. št. 4433/15, k.o. Kašej.
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 13. 11. 2008
Dn 14059/2005
Os-9510/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jožice Wagner, Ul.
bratov Učakar 48, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 12, na naslovu Ul. bratov Učakar 48, Ljub
ljana, z ident. št. 14.E, v podvl. št. 4697/14 in
garažo na Ul. bratov Učakar 48 in 50, Ljub
ljana, z ident. št. 206.E, podvl. št. 4697/64,
obe nepremičnini v k.o. Zgornja Šiška, dne
16. 10. 2008, pod opr. št. Dn 14059/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 71-3884-K z dne
30. 6. 1971 in dodatka h kupni pogodbi št.
71-3884-K z dne 10. 7. 1974, sklenjena med
GIP Ingrad Celje (kot prodajalcem) ter Wagner Alojzom in Jožico, oba Rožičeva 5, Ljub
ljana (kot kupcema), za nepremičnini, ki imata sedaj ident. št. 14.E, v podvl. št. 4697/14
in ident. št. 206.E, v podvl. št. 4697/64, obe
nepremičnini v k.o. Zgornja Šiška,
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe št. 71-3884-K z dne 11. 9. 1972, sklenjene med GIP Ingrad Celje (kot prodajalcem) ter Wagner Alojzom in Jožico, oba
Rožičeva 5, Ljubljana (kot kupcema), za
nepremičnini, ki imata sedaj ident. št. 14.E,
v podvl. št. 4697/14 in ident. št. 206.E, v
podvl. št. 4697/64, obe nepremičnini v k.o.
Zgornja Šiška.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah, 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 12. 11. 2008
Dn 14017/2005
Os-9511/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Kastelic Jožeta, Ul.
bratov Učakar 50, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 4, na naslovu Ul. bratov Učakar 50, Ljub
ljana z ident. št. 105.E, v podvl. št. 4697/40
in garažo na Ul. bratov Učakar 48 in 50, Ljub
ljana, z ident. št. 201.E, v podvl. št. 4697/59,
obe nepremičnini v k.o. Zgornja Šiška, dne
16. 10. 2008, pod opr. št. Dn 14017/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št 74-4840/K z dne 14. 1. 1974, sklenjene
med GIP Ingrad Celje (kot prodajalcem) in
Kastelic Jožetom, Proletarska 2, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnini, ki imata sedaj ident. št. 105.E, v podvl. št. 4697/40 in
ident. št. 201.E, v podvl. št. 4697/59, obe
nepremičnini v k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah, 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 12. 11. 2008
Dn 19344/2005
Os-9512/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Bole Igorja, Pot na Fužine 21, Ljubljana,
ki ga zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, garažo št. 30 v
1. nadstropju, Gt 1/1 Pot na Fužine, Ljub
ljana, z ident. št. 90.E, vpisano v podvl. št.
1686/90, k.o. Moste, dne 23. 10. 2008, pod
opr. št. Dn 19344/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 883/87 z
dne 27. 1. 1987, sklenjene med prodajalcem
Imos, p.o., Ljubljana ter kupcem Bole Igorjem, Pot na Fužine 21, Ljubljana, za garažo
št. 30 v 1. nadstropju, Gt 1/1 Pot na Fužine,
Ljubljana, z ident. št. 90.E, vpisano v podvl.
št. 1686/90, k.o. Moste.
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 zgo-
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raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2008
Dn 13906/2005
Os-9513/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Gregorc Sonje, Soška ulica 52, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 4 v pritličju,
Tržaška cesta 41, Ljubljana, z ident. št. 4.E,
vpisano v podvl. št. 4132/4, k.o. Vič, dne
20. 10. 2008, pod opr. št. Dn 13906/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 598/62 z
dne 24. 10. 1962, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim skladom Občine Ljub
ljana Vič - Rudnik, Ljubljana in kupcem Volk
Stanetom, Zupančičeva 8, Ljubljana, za stanovanje št. 4 v pritličju, Tržaška cesta 41,
Ljubljana, z ident. št. 4.E, vpisano v podvl.
št. 4132/4, k.o. Vič;
– darilne pogodbe med zakoncema z
dne 12. 2. 1975, sklenjene med darovalcem
Volk Stanetom in obdarjenko Volk Justino,
za stanovanje št. 4 v pritličju, Tržaška cesta
41, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 4132/4,
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 11. 2008
DN 22193/2005
Os-9514/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Pavle Slabe, Merčnikova ulica 1b, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 2 v pritličju, na naslovu Merčnikova ulica
1b, Ljubljana, z ident. št. 2.E, vpisano v podvl. št. 4148/2, k.o. Vič, dne 15. 10. 2008, pod
opr. št. Dn 22193/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 980/64 z
dne 2. 9. 1964, sklenjene med Stanovanjskim skladom OBSk Ljubljana Vič Rudnik
(kot prodajalcem) in Slabe Pavlo, Velika
Čolnarska 20, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 2.E,
vpisano v podvl. št. 4148/2, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 11. 2008
Dn 24302/2008
Os-9515/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ars inženiring d.o.o. v stečaju, Ro-
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žna dolina c. VI/36, Ljubljana, ki ga zastopa
stečajna upraviteljica Katarina Benedik iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 14 v prvem nadstropju, na
naslovu Ulica Hermana Potočnika 25, Ljub
ljana, z identifikatorjem št. 14.E, podvložek
št. 326/14, k.o. Nove Jarše, dne 23. 10.
2008, pod opr. št. Dn 24302/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 74-33-P z dne 15. 1. 1975,
sklenjene med prodajalcem Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis Ljubljana, Korytkova ulica 2 in kupovalko Astra veletrgovina, Titova 77, Ljubljana, za osemnajst
stanovanj v stanovanjskih blokih S-16, S-15
in S-14, stanovanjska soseska Nove Jarše;
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Astra veletrgovina Ljubljana, Titova
77, Ljubljana in Astro Ars inženiring p.o.,
za dvosobno stanovanje št. 14, v prvem
nadstropju stanovanjskega objekta S-14,
na naslovu Ulica Hermana Potočnika 25 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 11. 2008
Dn 19337/2005
Os-9516/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kerin Franca, Pot na Fužine 47, 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, garažo št.
26 v kleti Gt 1/2 Pot na Fužine, Ljubljana, z
ident. št. 26.E, vpisano v podvl. št. 1682/26,
k.o. Moste, dne 23. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 19337/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 728/86 z
dne 11. 6. 1986, sklenjene med prodajalcem
Imos, p.o., Ljubljana ter kupcema Kneževič
Dragom in Nevenko, oba Pot na Fužine 29,
Ljubljana, za garažo št. 26 v kleti, Gt 1/2 Pot
na Fužine, Ljubljana, z ident. št. 26.E, vpisano v podvl. št. 1682/26, k.o. Moste.
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 19339/2005
Os-9517/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bajc Dušana, Pot na Fužine 53, 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, garažo št.
22 v kleti Gt 1/2 Pot na Fužine, Ljubljana, z
ident. št. 22.E, vpisano v podvl. št. 1682/22,
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k.o. Moste, dne 23. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 19339/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 807/86 z dne
25. 12. 1986, sklenjene med prodajalcem
Imos, p.o., Ljubljana ter kupcema Smerajc
Andrejem in Zdenko, Trg oktobrske revolucije 6, Ljubljana, za garažo št. 22 v kleti,
Gt 1/2 Pot na Fužine, Ljubljana, z ident.
št. 22.E, vpisano v podvl. št. 1682/22, k.o.
Moste.
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 19342/2005
Os-9518/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matko Ivana, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
ki ga zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, garažo št. 23 v pritličju, Gt 1/1 Pot na Fužine, Ljubljana, z
ident. št. 53.E, vpisano v podvl. št. 1686/53,
k.o. Moste, dne 23. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 19342/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
menjalne pogodbe št. 412-234/87-M z dne
3. 11. 1987, sklenjene med prvo pogodbenikoma Mraz Vido in Matko Ivanom; oba
Vide Pregarc 52b, Ljubljana in drugo pogodbenikom Skladom stavbnih zemljišč Mesta
Ljubljane, za garažo št. 23 v pritličju, Gt 1/1
Pot na Fužine, Ljubljana, z ident. št. 53.E,
vpisano v podvl. št. 1686/53, k.o. Moste.
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 7264/2005
Os-9519/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bevc Miloša, Ruska ulica 3, Ljub
ljana, ki ga zastopa odvetnik Andrej Razdrih, Celovška cesta 30, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
garažo št. 15 v kleti, na Drenikovi in Mazijevi v Ljubljani, z ident. št. 15.E, vpisano v
podvl. št. 2128/15, k.o. Spodnja Šiška, dne
10. 10. 2008, pod opr. št. Dn 7264/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže št. G 549/67 z dne 13. 9. 1967, sklenjene med prodajalcem Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana in kupcem Petrovič
Janezom, Ruska 2, Ljubljana, za garažo št.
15 v kleti, na Drenikovi in Mazijevi v Ljub
ljani, z ident. št. 15.E, vpisano v podvl. št.
2128/15, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
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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 13. 11. 2008
Dn 10138/2007
Os-9526/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Radovana Andrejčiča, Čičare 7, Kranjska Gora, ki ga zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, garažo, na naslovu Ul.
bratov Učakar 48 in 50 v Ljubljana, z ident.
št. 208.E, vpisano v podvl. št. 4697/66, k.o.
Zgornja Šiška, dne 15. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 10138/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 72-4426/K z dne 24. 10.
1972, sklenjene med GIP Ingrad Celje (kot
prodajalcem) ter Berlič Matjažem in Polono,
oba Celovška 285, Ljubljana (kot kupcema),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 208.
E, vpisano v podvl. št. 4697/66, 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 13. 11. 2008
Dn 14159/2005
Os-9527/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Novak Matilke, Ul. Franca Mlakarja
50, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o.,
Ul. Lili Novy 34,Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 25 v 2. nadstropju na naslovu Ul. Franca
Mlakarja 50, Ljubljana, z ident. št. 5.E, vpisano v podvl. št. 2847/5, k.o. Dravlje, dne
20. 10. 2008, pod opr. št. Dn 14159/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 413 z dne
27. 9. 1993, sklenjene med prodajalcem RS
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljub
ljana in kupcem Novak Matilko, Ul. Franca
Mlakarja 50, Ljubljana, za stanovanje št. 25
v 2. nadstropju, na naslovu Ul. Franca Mlakarja 50, Ljubljana, z ident. št. 5.E, vpisano
v podvl. št. 2847/5, k.o. Dravlje.
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 13. 11. 2008
Dn 19338/2005
Os-9528/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
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Dermol Jožefa, Spodnji Rudnik I/34, 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, garažo št.
49 v kleti, Gt 1/2 Pot na Fužine, Ljubljana, z
ident. št. 49.E, vpisano v podvl. št. 1682/49,
k.o. Moste, dne 23. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 19338/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 737/86 z
dne 20. 6. 1986, sklenjene med prodajalcem
Imos, p.o., Ljubljana ter kupcema Dermol
Jožetom in Nado, oba Pot na Fužine 55,
Ljubljana, za garažo št. 49 v kleti, Gt 1/2 Pot
na Fužine, Ljubljana, z ident. št. 49.E, vpisano v podvl. št. 1682/49, k.o. Moste.
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 28083/2004
Os-9529/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Slavke Milič, Partizanska ulica 11, Lendava, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, poslovni
prostor št. P10 v 1. nadstropju, na naslovu
Vošnjakova ul. 5, Ljubljana, z ident. št. 15.E,
vpisano v podvl. št. 1299/15, k.o. Ajdovščina,
dne 2. 9. 2008, pod opr. št. Dn 28083/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 21. 5.
1971, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad-Moste, Ljubljana (kot prodajalcem) in Tehno-Union, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 15.E, vpisano v podvl. št. 1299/15, k.o.
Ajdovščina,
– pogodbe o odplačnem prenosu pravice
trajne uporabe in posesti dela zgradbe z dne
26. 3. 1979, sklenjene med Tehno Unionom,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Hotelom Lev,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 15.E, vpisano v podvl. št.
1299/15, k.o. Ajdovščina,
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 2.
1996, sklenjene med Hotelom Lev, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Leilo, agencijo
za kadrovsko svetovanje d.o.o., Lukovica
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 15.E, vpisano v podvl. št. 1299/15,
k.o. Ajdovščina.
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 13. 11. 2008
Dn 14726/2005
Os-9586/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pungerl Vere, Zaloška cesta 78a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice

in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
garažo št. 90 v prvi etaži B, ob Kajuhovi ulici
v Ljubljani, z identifikatorjem št. 90.E, podvložek št. 1639/36, k.o. Moste, dne 20. 10.
2008, pod opr. št. Dn 14726/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o nakupu garaže z dne 25. 9. 1970,
sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim
podjetjem Bežigrad - Moste, Ljubljana in
kupovalko Pungerl Vero, Zaloška cesta 78a,
Ljubljana, za garažo št. 90 v prvi etaži B, ob
Kajuhovi ulici v Ljubljani, z ident. št. 90.E,
vpisano v podvl. št. 1639/36, k.o. Moste.
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 14. 11. 2008
Dn 14578/2005
Os-9587/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Porovne Majde, Maroltova 11, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 35, v prvem nadstropju, na
naslovu Kristanova 6, Ljubljana, z identifikatorjem št. 205.E, podvložek št. 569/51, k.o.
Poljansko predmestje, dne 16. 10. 2008,
pod opr. št. Dn 14578/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne in prodajne pogodbe
z dne 27. 6. 1966, sklenjene med prodajalcem Zavodom za zadružno gradnjo SO Ljub
ljana – v stečaju in kupcema Doberlet Jelko
in Petrom, Strossmayerjeva 6a, Ljubljana,
za stanovanje št. 35 v prvem nadstropju,
Kristanova 6, Ljubljana, z ident. št. 205.E,
vpisano v podvl. št. 569/51, k.o. Poljansko
predmestje.
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 14. 11. 2008
Dn 13719/2004
Os-9588/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Igorja in Iljanke Oblak, Petričeva 11, Ljubljana,
ki ju zastopa odv. Bojan Župevec, Hrvatski
trg 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino parc. št. 550/2, vl.
št. 1291, k.o. Črnuče, dne 22. 10. 2008 opr.
št. Dn. 13719/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 425-40/87-B o dodelitvi
zemljišča v k.o. Črnuče in o služnosti z dne
6. 1. 1988, sklenjene med Občino Ljubljana
- Bežigrad (kot prodajalko) ter Oblak Igorjem
in Lili, oba Petričeva 9, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino s parc. št. 550/25,
vpisano v vl. št. 1291, k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 11. 2008
Dn 24665/2008
Os-9650/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Bergant Jerneja, Tržaška cesta 45, Ljubljana, ki ga zastopa Arkada nepremičnine, d.o.o., Celovška cesta
185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 4 v
pritličju, na naslovu Tržaška cesta 45, Ljub
ljana, z ident. št. 4.E, vpisano v podvl. št.
4130/4, k.o. Vič, dne 18. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 24665/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 582/62 z dne
16. 10. 1962, sklenjene med Stanovanjskim
skladom občine Ljubljana Vič - Rudnik (kot
prodajalcem) in Stanovanjsko zadrugo Ključ
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 4.E, vpisano v podvl.
št. 4130/4, 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 18. 11. 2008
Dn 13869/2005
Os-9652/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kovačič Franca, Zoletova ulica 9, Ljub
ljana, ki ga zastopa Mejnik d.o.o., Letališka
cesta 32j, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, stanovanje št. 1 v
1. nadstropju, Zoletova 9, Ljubljana, z ident.
št. 201.E, vpisano v podvl. št. 2956/39,
k.o. Dravlje, dne 20. 10. 2008, pod opr.
št. Dn 13869/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 26. 12.
1980, sklenjene med prodajalko Švaga Sonjo, Zoletova 9, Ljubljana in kupcem Kovačič Francem, Djakovičeva 10, Ljubljana, za
stanovanje št. 1 v 1. nadstropju, Zoletova 9,
Ljubljana, z ident. št. 201.E, vpisano v podvl.
št. 2956/39, k.o. Dravlje.
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 14. 11. 2008
DN 13865/2005
Os-9653/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lebar Slavka, Zoletova ulica 11,
Ljubljana, ki ga zastopa Mejnik d.o.o., Le-
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tališka cesta 32j, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 15 v 4. nadstropju, Zoletova 11, Ljub
ljana, z ident. št. 315.E, vpisano v podvl.
št. 2956/73, k.o. Dravlje, dne 20. 10. 2008,
pod opr. št. Dn 13865/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 10. 2. 1979,
sklenjene med prodajalcema Gabrijelčič
Tomažem in Gabrijelčič Ireno, stanujočima
Zoletova 11, Ljubljana ter kupcema Cajhen
Viktorjem in Cajhen Slavico, stanujočima
Podgora 9, Dob pri Ljubljani, za stanovanje
št. 15 v 4. nadstropju, Zoletova 11, Ljub
ljana, z ident. št. 315.E, vpisano v podvl. št.
2956/73, k.o. Dravlje;
– kupoprodajne pogodbe z dne 1. 9.
1983, sklenjene med prodajalcem Cajhen
Viktorjem in Cajhen Slavico, stanujočima
Zoletova 11, Ljubljana ter kupcema Lebar
Slavkom, stanujočim Majde Vrhovnik 20,
Ljubljane in Lebar Sonjo, stanujočo Celovška 138, Ljubljana, za stanovanje št. 15 v 4.
nadstropju, Zoletova 11, Ljubljana, z ident.
št. 315.E, vpisano v podvl. št. 2956/73, k.o.
Dravlje.
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 14. 11. 2008
Dn 13878/2005
Os-9654/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Žonta Vlaste, Hruševska cesta 37, Ljub
ljana, ki jo zastopa Mejnik d.o.o., Letališka
cesta 32j, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje št. 10 v
2. nadstropju, Zoletova 9, Ljubljana, z ident.
št. 210.E, vpisano v podvl. št. 2956/48,
k.o. Dravlje, dne 20. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 13878/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 74-5013/DG z dne 18. 9.
1974, sklenjene med prodajalcem Splošnim
gradbenim podjetjem Pionir, Novo mesto ter
kupcema Zver Francem in Zver Jolando,
Mladinska ul. 46, Murska Sobota, za stanovanje št. 10 v 2. nadstropju, Zoletova 9,
Ljubljana, z ident. št. 210.E, vpisano v podvl.
št. 2956/48, k.o. Dravlje.
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 13. 11. 2008
Dn 19189/2005
Os-9655/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ninočke Bavčar, Gregorčičeva 13,
Ljubljana, ki jo zastopa notar Miro Košak iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravi-
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ce in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, stanovanje št. 19 v 10.
nadstropju, na naslovu Gregorčičeva 13,
Ljubljana, z ident. št. 419.E, vpisano v podvl. št. 183/174, k.o. Gradišče I, dne 23. 10.
2008, pod opr. št. Dn 19189/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 362-931/91 z dne 18. 11. 1991 in aneksa k prodajni pogodbi št. 362-931/91 z dne
17. 1. 1996, sklenjena med prodajalko Republiko Slovenijo in kupcem Kutin Mihom,
Gregorčičeva 13, Ljubljana, za stanovanje
št. 19 v 10. nadstropju, na naslovu Gregorčičeva 13, Ljubljana, z ident. št. 419.E, vpisano v podvl. št. 183/174, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2008
Dn 14577/2005
Os-9720/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kosmač Kogej Nanče, Jezero 125,
Preserje - Brezovica, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za garažo št. G24 v kleti, v Ljubljani,
z identifikatorjem št. 118.E, podvložek št.
3781/71, k.o. Zgornja Šiška, dne 16. 10.
2008, pod opr. št. Dn 14577/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže št. G-1981 z dne 26. 6. 1979, sklenjene med prodajalcem SGP Zidar Kočevje in kupovalko Kogej Nančo, Ulica bratov
Učakar 74, Ljubljana, za garažo št. G24 v
kleti, v Ljubljani, z ident. št. 118.E, vpisano v
podvložek št. 3781/71, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 2008
Dn 10424/2007
Os-9721/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Miha Riharja, Podlubnik 263, Škofja
Loka, ki ga zastopa odvetnik Vasja Kajfež
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za parc. št. 1918, vl. št. 886, k.o.
Vižmarje, dne 23. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 10424/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe z dne 18. 8. 1978,
sklenjene med darovalcem Vladimirjem
Riharjem, Tacenska 14, Ljubljana in obdarjencem Miho Riharjem, Stuttgart, Urbanstrasse 53, za parcelo št. 1918-gozd, v
izmeri 9142 m2, k.o. Vižmarje.
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
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2008
Dn 29344/2008
Os-9722/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jožice Čečelič, Brodarjev trg 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, nepremičnino s parc. št. 1713, vpisano v
vl. št. 1453, k.o. Moste, dne 5. 11. 2008, pod
opr. št. Dn 29344/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, aneksa k prodajni pogodbi z dne 28. 1.
1991, sklenjene med SDK (kot prodajalcem)
in Jožico Čečelič, Brodarjev trg 2, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnino s parc. št.
1713, vpisano v vl. št. 1453, k.o. Moste.
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 20. 11. 2008
Dn 33035/2004
Os-9723/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Kristan Črtomirja in
Polanc - Kristan Irene, oba Martinova pot 35,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 11 v III. nadstropju, na naslovu Privoz 11/a, z ident. št.
11.E, vpisano v podvl. št. 171/12, k.o. Prule,
dne 25. 8. 2008, pod opr. št. Dn 33035/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 4.
1986, sklenjene med Zupanc Jožetom, Privoz 117a, Ljubljana (kot prodajalcem) in Čamernik Karlo, Kalingerjeva 5, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, stanovanje št.
11 v III. nadstropju, na naslovu Privoz 11/a,
na parc. št. 25/30, vpisano v vl. št. 171, k.o.
Prule,
– kupoprodajne pogodbe z dne 8. 2.
1989, sklenjene med Vodopivec Blažem, Jamova 1, Ljubljana (kot kupcem) in Čamernik
Karlo, Privoz 11/a, Ljubljana (kot prodajalko),
za nepremičnino, stanovanje št. 11 v III. nadstropju, na naslovu Privoz 11/a, na parc. št.
25/30, vpisano v vl. št. 171, k.o. Prule.
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 20. 11. 2008
Dn 11764/2008
Os-9782/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Petre Alibegović, Celovška cesta 63, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje št. 10 v 2. nad-
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stropju, na naslovu Celovška cesta 63, Ljub
ljana, z ident. št. 922.E, vpisanem v podvl. št.
2/23, k.o. Spodnja Šiška, dne 11. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 11764/2008, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe z dne 4. 7.
2003, sklenjene med Mohar Ivanom Janezom, Rožman Lucijo, Vido Tič in Mohar Vasjo
(kot prodajalci) ter Alibegović Petro, Celovška
c. 63, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 922.E, vpisano v
podvl. št. 2/23, k.o. Spodnja 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 26. 11. 2008
Dn 7454/07
Os-8891/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Mitje Trampuša, stanujočega Jurski Vrh 4, Zgornja Kungota, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
pripisani podvl. št. 1704/11, k.o. Koroška vrata, pod opr. št. Dn 7454/07, dne 25. 9. 2008
izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 72/-06/93 z dne 15. 1. 1993, sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega zakona
(Ur. l. RS, št. 18/91) med prodajalko Slovenske železnice Ljubljana, p.o., Kolodvorska
ulica 11, Ljubljana, ki jo je zastopal v.d. člana
poslovodnega odbora za področje kadrovanja Zoran Madon in kupcem Francem Šprajcarjem, EMŠO 2903914500238, stanujočim
Gosposvetska cesta 55, Maribor, s katero je
prodajalka kupcu prodala stanovanje št. 11,
v III. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Maribor, Gosposvetska cesta 55, stoječe
na parc. št. 1643, pripisane vl. št. 1407, k.o.
Koroška vrata in na katerem je prodajalka
dovolila, da se kupec vknjiži kot lastnik.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 Mariboru
dne 15. 10. 2008
Dn 15194/08
Os-9972/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Dušanke Kramar, stanujoče Gosposvetska cesta 49, Maribor, ki jo
po pooblastilu zastopa Mobilex, Franc Horvat
s.p., Strma ulica 14, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani
podvl. št. 1806/31, k.o. Koroška vrata, pod
opr. št. Dn 15194/08, dne 6. 11. 2008 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2443/92 z dne 7. 10. 1992, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91), med prodajalcem
Mariborskim vodovodom, p.o. Maribor, Jadranska cesta 24, ki ga je zastopal direktor
Stanislav Jecelj in kupovalko Miro-Marijo Jakopina, EMŠO 1208916505098, stanujočo
Gosposvetska cesta 49, Maribor, s katero je

prodajalec kupovalki prodal stanovanje št.
3, v I. nadstropju stanovanjske hiše Maribor,
Gosposvetska cesta 49, stoječe na parc. št.
1647, pripisane vl. št. 1407, k.o. Koroška vrata in na tem dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice na ime kupovalke ter
– darilne pogodbe z dne 25. 10. 1992,
sklenjene med darovalko Miro-Marijo Jakopina, stanujočo Gosposvetska cesta 49,
Maribor in obdarjencem Lovrom Jakopinom,
EMŠO 1911951500379, stanujočim Prušnikova ulica 36, Maribor, s katero je darovalka
obdarjencu podarila svoje dvosobno stanovanje št. 3, v I. nadstropju stanovanjske hiše
Maribor, Gosposvetska cesta 49 in na njem
dovolila vknjižbo lastninske pravice na ime
obdarjenca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 Mariboru
dne 5. 12. 2008
Dn 14492/07
Os-9973/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Kajti Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Zvonka Ješovnika,
stanujočega Lovska ulica 48a, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
vpisani v vl. št. 577, k.o. Studenci, pod opr. št.
Dn 14492/07, dne 7. 11. 2008 izdalo sklep o
vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 14. 6. 2000, sklenjene
med prodajalci Frančiško Fani Najdek, stanujočo Čanžekova ulica 15, Maribor, Jožico
Dežman, stanujočo Stritarjeva ulica 42, Maribor, Bronjo Klobasa Koželj, stanujočo Stritarjeva ulica 42a, Maribor in Borutom Klobasa,
stanujočim Stritarjeva ulica 42a, Maribor ter
kupcem Zvonkom Ješovnikom, stanujočim
Lovska ulica 48a, Maribor, s katero so prodajalci prodali kupcu nepremičnino, stoječo
na parc. št. 1901/1, pripisano vl. št. 577, k.o.
Studenci in dovolili, da se njej vknjiži lastninska pravica na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 Mariboru
dne 5. 12. 2008
Dn 4348/07
Os-9974/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ljube Fekonje, stanujoče Kidričeva ulica 7/b, Maribor, ki jo po
pooblastilu zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 3376/9, k.o. Tezno, v
korist predlagateljice v višini 1/2 celote in v
korist Franca Fekonje v višini 1/2 celote, pod
opr. št. Dn 4348/07, dne 6. 11. 2008 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 491/93 z dne 30. 6. 1993, sklenjene na
osnovi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l.
RS, št. 18/91), med prodajalko Metalna d.d.,
Maribor, ki jo je zastopal predsednik Marjan

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

Anžur in kupcem Dasko Milanom, s katero je
prodajalka kupcu prodala stanovanje št. 8, v
pritličju stanovanjske hiše Kidričeva ulica 7b,
Maribor, stoječe na parc. št. 126, pripisano vl.
št. 1107, k.o. Tezno in na tem dovolila vknjižbo etažne lastninske pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 in Franca Fekonje.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 12. 2008

vanjske hiše v Mariboru, Panonska ulica 4
in Andrej Filipič dovolil, da se Milan Rataj in
Natalija Rataj, vsak do 1/2 celote, vknjižita
kot etažna lastnika na stanovanju št. 10, v II.
nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru,
Majcigerjeva ulica 9.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 Mariboru
dne 5. 12. 2008

Dn 9851/08
Os-9975/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Kajti Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Angele Tadič, stanujoče Oslobodioci Valjevo 34, Valjevo, Republika Srbija, ki jo po pooblastilu zastopa
Stanislav Bohinc, Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1770/166, k.o.
Spodnje Radvanje, pod opr. št. Dn 9851/08,
dne 21. 11. 2008 izdalo sklep o vzpostavitvi
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št.
434/84 z dne 8. 12. 1984, sklenjene med prodajalko Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor, po pooblaščeni delovni organizaciji Staninvest Maribor, Grajska ulica 7, ki
jo je zastopal direktor Ivan Grauf in kupovalko Danico Trstenjak, stanujočo Maribor, Bevkova ulica 1, s katero je prodajalka kupovalki
prodala enosobno stanovanje št. 166, v VII.
nadstropju stanovanjskega objekta H, Nova
vas II/A, na naslovu Prušnikova ulica 44, Maribor, parc. št. 1118, k.o. Spodnje Radvanje
in na njem dovolila vknjižbo pravico uporabe
etažne lastnine v korist kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 Mariboru
dne 5. 12. 2008

Dn 1833/2007
Os-7209/08
S sklepom z dne 14. 3. 2008, opr. št.
Dn 1833/2007, je Okrajno sodišče v Šmarju
pri Jelšah na predlog predlagateljice Šimunič Marije, stanujoče Ulica Franca Skaze 15,
Šmarje pri Jelšah, ki jo zastopa Robert Preininger, odvetnik v Šmarju pri Jelšah, začelo
postopek izbrisa pri nepremičnini parc. št.
206/6, vpisani v vl. št. 643, k.o. Šmarje pri Jelšah, last Šimunič Marije, Ulica Franca Skaze
15, Šmarje pri Jelšah, vknjiženih hipotek:
1. hipoteke za zavarovanje denarne terjatve 14.000 DIN z 2% rednimi in 2% zamudnimi obrestmi ter varščine 150 DIN, vknjižene
na podlagi posojilne pogodbe z dne 13. 7.
1977, pri Šimunič Mariji lastni 1/2, v korist
upnice Tovarne modne konfekcije Toper, Celje, 3000 Celje in
2. hipoteke za zavarovanje denarne terjatve 30.000 DIN z 2% rednimi in 2% zamudnimi obrestmi ter varščine 150 DIN, vknjižene na podlagi posojilne pogodbe z dne
5. 7. 1978, pri Šimunič Mariji lastni 1/2, v
korist upnice Tovarne modne konfekcije Toper TOZD konfekcija Šmarje, 3240 Šmarje
pri Jelšah.
Izbris starih hipotek pri navedenih nepremičninah zahteva zemljiškoknjižna lastnica
Šimunič Marija, stanujoča Ulica Franca Skaze 15, Šmarje pri Jelšah.
Morebitni hipotekarni upniki oziroma zastavni upniki, ki so na navedenih hipotekah
pridobili nadhipoteko se pozivajo, da v treh
mesecih od objave vložijo ugovor prori izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 8. 7. 2008

Dn 2536/07
Os-9976/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Kajti Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Milivoja Ročenovića,
stanujočega Ulica Vita Kraigherja 18, Maribor,
sedaj Ljubljanska ul. 55, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, pripisani
podvl. št. 1788/84, k.o. Spodnje Radvanje,
pod opr. št. Dn 2536/07, dne 9. 9. 2008 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine,
menjalne pogodbe z dne 20. 2. 1995, s katero sta Milan Rataj, EMŠO 3005963500389 in
Natalija Rataj, EMŠO 1707966505303, oba
stanujoča Panonska ulica 4, Maribor, zamenjala svoje dvosobno stanovanje št. 11, v
II. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Panonska ulica 4, stoječe na parc. št.
1879, k.o. Tezno, za stanovanje št. 10 v II.
nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Majcigerjeva ulica 9, stoječe na parc. št.
942/1, k.o. Spodnje Radvanje, last Andreja
Filipiča, EMŠO 0411962500528, stanujočega Majcigerjeva ulica 9, Maribor in v kateri
sta Milan Rataj in Natalija Rataj dovolila, da
se Andrej Filipič vknjiži kot etažni lastnik na
stanovanju št. 11, v II. nadstropju večstano-

Dn 1745/2007
Os-8951/08
Pri Okrajnem sodišču v Trbovljah se je
s sklepom z dne 1. 9. 2008 začel postopek
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine - kupoprodajne pogodbe št. 148-94/93 z dne 18. 10.
1993, sklenjena med prodajalcem RGD p.o.
Trbovlje in kupcema Juvan Mileno in Jožetom, oba Rudarska cesta 2, Kisovec in aneksa h kupoprodajni pogodbi št. 148-94/93
z dne 26. 3. 2002 - sklenjenega med prodajalcem RGD p.o. Trbovlje in kupcem Juvan Mileno, Rudarska cesta 2, Kisovec, za
nepremičnino ident. št. 10.E – stanovanje
št. 10 v IV. nadstropju s prip. kletjo št. 10 v
I. nad. Rudarska cesta 2, Kisovec, v izmeri
66,30 m2, vpisanem v vl. št. 780/11 k.o. Loke
pri Zagorju s katero sta kupca Juvan Jože in
Juvan Milena, Rudarska cesta 2, Kisovec,
pridobila lastninsko pravico na nepremičnini
ident. št. 10.E, vpisani v vl. št. 780/11 k.o.
Loke pri Zagorju, do celote.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja Kropivšek Karla, Gladež 32, Izlake, izgubil. Na navedeni nepremičnini je predlagana
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vknjižba lastninske pravice v korist Kropivšek
Karla, Gladež 32, Izlake, do celote.
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 17. 10. 2008
Dn 611/2007
Os-8952/08
Pri Okrajnem sodišču v Trbovljah se je
s sklepom z dne 1. 9. 2008 začel postopek
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine - dodatek št. 1 h kupoprodajni pogodbi z dne 30. 12.
2002 sklenjen dne 6. 8. 2003 in dodatek št.
2 h kupoprodajni pogodbi z dne 30. 12. 2002
sklenjen dne 4. 12. 2003 - sklenjena med
prodajalcem GD Podjetje za gradbeno dejavnost Hrastnik d.o.o., Dolska cesta 9, Hrastnik
in kupcem Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana za
nepremičnino - poslovni prostor št. 101, ki se
nahaja v etaži 3 objekta Log 10, Hrastnik, v
izmeri 135,51 m2, vpisanem v vl. št. 725/101
k.o. Hrastnik-mesto, s katero je kupec Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Miklošičeva 24, Ljubljana, pridobil lastninsko
pravico na nepremičnini ident. št. 101.E vpisani v vl. št. 725/101 k.o. Hrastnik-mesto,
do celote.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana, izgubil.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana, do celote.
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 vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 17. 10. 2008
Dn 793/2008
Os-9736/08
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
17. 10. 2008, začel postopek vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
in nakupu stanovanja, v soseski ob Mediji
Zagorje ob Savi, št. 172-05/87 z dne 26. 2.
1987, za stanovanje št. 12 v III. stanovanjski etaži v izmeri 64,28 m2, sklenjena med
prodajalko, Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Zagorje ob Savi ter kupcema Benko
Benjaminom, Pintarjeva 14, Zagorje ob Savi
in Crnomarkovič Sonjo, Ulica 1. junija 34b,
Trbovlje.
Original pogodbe se je po izjavi predlagateljev Benko Benjamina in Sonje, Cesta
zmage 26, Zagorje ob Savi, izgubil. Na nepremičnini, stanovanju št. 26-III.712 v izmeri
67,30 m2, v vhodu Cesta zmage 26, Zagorje
ob Savi, vpisanim v podvl. št. 1353/156, k.o.
Zagorje-mesto, je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Benko Benjamina in
Benko Sonje, oba Cesta zmage 26, Zagorje
ob Savi, vsakega do deleža 1/2.
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 pravil-
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nost 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 21. 11. 2008
Dn 1139/2006
Os-9737/08
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
10. 9. 2008 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe za nakup stanovanja št. 1/96-1, za
stanovanje št. 1 v pritličju, v stanovanjski
hiši Kešetovo 1, Trbovlje, v izmeri 56,30 m2,
ki stoji na parc. št. 1210, k.o. Trbovlje, z
dne 7. 2. 1996, sklenjene med prodajalcem
Industrijsko podjetje Mehanika Trbovlje d.d.
Trbovlje, Trg revolucije 23, Trbovlje in kupcem Brtoncljem Danijelom, Cankarjev trg 6,
Zagorje ob Savi.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja Brtonclj Danijela, Cankarjev trg 6,
Zagorje ob Savi, izgubil. Na nepremičnini,
vpisani v podvl. št. 2507/2, k.o. Trbovlje, ki
obsega poslovni prostor št. 21 v medetaži kleti Kešetovo 1, Trbovlje, je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Brtoncelj
Danijela, Cankarjev trg 6, Zagorje ob Savi.
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 21. 11. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
In 609/2007
Os-3635/08
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni
zadevi upnice Atrij stanovanjska zadruga
z.o.o., Lava 7, Celje - dostava, ki jo zastopa
odv. Marjan Feguš, Prešernova 23/a, Celje, zoper dolžnico Aido Teichmeister, Ulica
talcev 6, Rimske Toplice, zaradi izterjave
141,88 EUR s pp, sklenilo:
s sklepom opr. št. In 609/2007 z dne
13. 3. 2008 določen začasni zastopnik, odvetnik Tomaž Bromše iz Celja, se razreši.
Dolžnici Teichmeister Aidi se za začasnega zastopnika postavi odvetnik Tomaž
Germ iz Celja.
Okrajno sodišče v Celju
dne 31. 3. 2008
In 608/2007
Os-3636/08
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni
zadevi upnice Atrij stanovanjska zadruga
z.o.o., Lava 7, Celje - dostava, ki jo zastopa
odv. Marjan Feguš, Prešernova 23/a, Celje,
zoper dolžnika Leona Teichmeistra, Zdraviliška cesta 5, Rimske Toplice, zaradi izterjave
319,11 EUR s pp sklenilo:
s sklepom opr. št. In 608/2007 z dne
13. 3. 2008 določen začasni zastopnik, odvetnik Tomaž Bromše iz Celja, se razreši.
Dolžniku Teichmeister Leonu se za začasnega zastopnika postavi odvetnik Tomaž
Germ iz Celja.
Okrajno sodišče v Celju
dne 31. 3. 2008
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PI 1/06
Os-10046/08
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. PI 1/06 z dne 7. 10. 2008, toženi
stranki Leonu Čaterju postavilo začasnega
zastopnika, odvetnika Matjaža Kezunoviča
iz Kopra.
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi prvega odstavka v zvezi s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, ki določa, da sodišče
postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče tožene stranke neznano, pa tožena
stranka nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo drugo toženo
stranko zastopal v postopku vse do takrat,
dokler stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 12. 2008
VL 57085/2008
Os-9347/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Poslovni sistem Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, ki ga
zastopa Hermina Hofman, Dunajska cesta
107, Ljubljana, proti dolžniku Dejanu Tašiču,
Birčna vas 12, Novo mesto, zaradi izterjave
760,67 EUR sklenilo:
dolžniku Dejanu Tašiču, Birčna vas 12,
Novo mesto, 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.
Jasna Simčič, Dalmatinova 1, Novo mesto.
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 16. 10. 2008
IV P 706/2008
Os-9504/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Katarini Novšak Kaplan, v pravdni zadevi tožeče stranke Željka Prošiča, Rakovnik
42b, Medvode, ki jo zastopa Mirko Bandelj,
odvetnik v Ljubljani, proti toženim strankam:
1. Darinki Matliev (prej Prošič), neznanega
bivališča, in 2. Ibrahimu Prošiču, Gorkičeva
14, Ljubljana, ki ju zastopa Ivanka Ločniškar,
odvetnica v Ljubljani, zaradi razveljavitve pogodbe in uveljavljanja predkupne pravice,
vsp. 3.338,34, dne 10. 11. 2008 sklenilo:
prvi toženki, neznanega prebivališča, se
postavi začasna zastopnica, odvetnica Karmen Pavlin, Nazorjeva 12, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala prvo
toženko vse do takrat, dokler prva toženka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2008
VL 41320/2008
Os-9821/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Micrat leasing MB, d.o.o.,
Avtomobilska ulica 12, Maribor, proti dolžnici
Ani Cevzar, Kraigherjeva ulica 9, Celje, zaradi izterjave 2.069,37 EUR sklenilo:

dolžnici Ani Cevzar, Kraigherjeva ulica
9, Celje, 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 odvetnica Orter Divjak Karmen, Šlandrov trg
20a, Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika 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
VL 57131/2008
Os-9822/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Poslovni sistem Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, ki ga
zastopa Hermina Hofman, Dunajska cesta
107, Ljubljana, proti dolžniku Dragu Petkoviču, Šuštarjeva kolonija 2, Trbovlje, zaradi
izterjave 3.268,33 EUR sklenilo:
dolžniku Dragu Petkoviču, Šuštarjeva
kolonija 2, Trbovlje, 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 odvetnica Zlata Maher, Mestni trg 21, 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 8. 10. 2008
VL 45084/2008
Os-9841/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika SPO d.o.o., Škofja Loka,
Blaževa ulica 3, Škofja Loka, ki ga zastopa
odv. Podlogar-Mihelin Andreja - odvetnica,
Blaževa ulica 3b, Škofja Loka, proti dolžniku Zvonetu Jugovcu, Sestranska vas 15,
Gorenja vas, zaradi izterjave 269,09 EUR
sklenilo:
dolžniku Zvonetu Jugovcu, Sestranska
vas 15, Gorenja vas, 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 Mojca Košir.
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 28. 10. 2008
VL 34803/2008
Os-9876/08
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 Alenka Vaupot, Pohorska cesta
12, Slovenj Gradec, proti dolžniku Kuzma
Srečku, Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem,
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zaradi izterjave 4.169,90 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Kuzma Srečku, Ob Suhi 19,
Ravne na Koroškem, 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 Bina
Globačnik.
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 22. 7. 2008
VL 30183/2008
Os-9943/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Maribor
d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa Helena Sever Hamad, Cankarjeva
ulica 3, Maribor, proti dolžniku Štefanu Dragarju, Preska nad Kostrevnico 7, Šmartno
pri Litiji, zaradi izterjave 4.526,65 EUR s
pp sklenilo:
dolžniku Štefanu Dragarju, Preska nad
Kostrevnico 7, Šmartno pri Litiji, 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
Kranjc Željko.
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 1. 9. 2008
VL 17569/2008
Os-10122/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Slovenskega zavarovalnega združenja, Železna cesta 14, Ljubljana
- dostava, proti dolžniku Marjanu Hudovoracu, Lepovče 23a, Ribnica, zaradi izterjave 18.875,30 EUR sklenilo:
dolžniku Marjanu Hudovoracu, Lepovče
23a, Rubnica, 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 Mauhler Matija, Mala ulica 5/VII, Ljub
ljana.
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 22. 10. 2008
VL 43376/2008
Os-10198/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Slovenskega zavarovalnega združenja, GIZ, Železna cesta
14, Ljubljana, ki ga zastopa Terezika Mrak,
Verovškova 60b, Ljubljana, proti dolžniku
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Gregorju Križaju, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
zaradi izterjave 9.426,68 EUR sklenilo:
dolžniku Gregorju Križaju, Rusjanov trg
9, 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
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Maks Mihelčič, Gregorčičeva ulica 2, Kamnik.
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 29. 10. 2008
VL 61664/2008
Os-10237/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Slovenskega zavarovalnega združenja, Železna cesta 14, Ljubljana
- dostava, ki ga zastopa Adriatic Slovenica
d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria - dostava, proti dolžniku Jaku Rukšetu, Dolenji Maharovec 29, Šentjernej,
zaradi izterjave 1.412,68 EUR sklenilo:
dolžniku Jaku Rukšetu, Dolenji Maharovec 29, Šentjernej, 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 Petra
Mrhar, Cesta v gorice 36, 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 17. 11. 2008
1053 I 2716/2007
Os-9280/08
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni
zadevi upnika NLB Leasing d.o.o., Šlandrova ulica 2, Ljubljana - Črnuče, ki ga zastopa odv. Janez Perš, Staneta Rozmana
10, Murska Sobota, zoper dolžnika Igorja
Dragišića, Bezena 34, Ruše, ki ga zastopa
odv. Andrej Vovšek, Vita Kraigherja 5/V,
Maribor, zaradi izterjave 3.249,51 EUR s
pp, v skladu s 4. točko drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku
(ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), s sklepom opr. št.
I 2716/2007 z dne 22. 4. 2008, za začasnega zastopnika dolžniku Dragišić Igorju, Bezena 34, Ruše, postavilo odvetnika Vovšek
Andreja, Vita Kraigherja 5, Maribor, zaradi
zastopana v zgoraj navedeni izvršilni zadevi. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 10. 2008
I Pg 255/2008
Os-9367/08
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom opr. št. I Pg 255/2008 z dne 5. 11.
2008, v gospodarskem sporu zoper toženi
stranki Dreu Zlatka Franca in Dreu Metko,
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ker le-ta nimata niti stalnega niti začasnega
prebivališča v Republiki Sloveniji, postavilo
začasno zastopnico.
Začasna zastopnica je odvetnica Ljubica Kočnik - Jug iz Maribora, Partizanska
23, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 11. 2008
In 769/2007
Os-9643/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po sodnici Valeriji Pirš v izvršilni zadevi upnice
Raiffeisenbank Mureck, reg. Gen.m.b.H.,
Hauptplatz 8, Mureck, ki jo zastopa Ignac
Horvat, odvetnik iz Murske Sobote, proti
dolžniku Miroslavu Kralju, Cesta XIV. divizije 11, Maribor, zaradi izterjave 4.298,68
EUR s pp, dne 17. 11. 2008 v skladu s 4.
točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ, s sklepom opr. št. 0440 In 769/2007
z dne 19. 11. 2008, postavilo začasnega
zastopnika dolžniku Miroslavu Kralju, Cesta
XIV. divizije 11, Maribor, odvetnika Valentina
Breznika, s pisarno na Pohorski ulici 13/e v
Mariboru, zaradi zastopanja v zgoraj navedeni izvršilni zadevi. Začasni zastopnik bo
zastopal dolžnika v postopku vse do takrat,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 11. 2008
In 990/2005
Os-9644/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po sodnici Valeriji Pirš, v izvršilni zadevi upnika
Petra Murka, Sp. Škofije 12, Škofije, ki ga
zastopa Božidar Pajenk, odvetnik iz Maribora, proti dolžniku Srečku Kapunu, Dolnja
Počehova 27, Pesnica pri Mariboru, zaradi
izterjave 3.977,85 EUR s pp, v skladu s 4.
točko drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ,
s sklepom opr. št. 0440 In 990/2005 z dne
17. 11. 2008, postavilo začasnega zastopnika dolžniku Srečku Kapunu, Dolnja Počehova 27, Pesnica pri Mariboru, odvetnika Valentina Breznika, s pisarno na Pohorski ulici
13/e v Mariboru zaradi zastopanja v zgoraj
navedeni izvršilni zadevi. Začasni zastopnik
bo zastopal dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 11. 2008
P 61/2007
Os-9607/08
Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni
sodnici mag. Mirjani Reberc, pravdni zadevi tožeče stranke Kovod Postojna d.o.o.,
Jeršice 3, Postojna, ki ga zastopa odv. Vojko Krivec iz Nove Gorice, zoper toženo
stranko Štefana Matuša, Stjenkova ulica
8, Postojna, zaradi odpovedi najemne pogodbe, na podlagi prvega odstavka in 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP), toženi stranki
Štefanu Matušu, nazadnje prijavljenemu na
naslovu Tržaška cesta 33, Postojna, čigar
prebivališče je neznano in nima pooblaščenca, za začasnega zastopnika postavilo odvetnika Mirana Škrinjarja iz Postojne,
Kazarje 10, 6230 Postojna, ki ima v tem
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postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, vse dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopita pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 17. 11. 2008
P 37/2008
Os-9874/08
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožečih strank: 1. Ane Goljevšček, Dane
pri Sežani 65, Sežana in 2. Sonje Slejko,
Velike Žablje 1, Dobravlje, ki ju zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane, zoper tožene stranke: 1. Alojza Abrama, Kobjeglava
7, Štanjel, 2. Katarino Ferluga, Trst, Italija,
3. Jožefo Jamšek, Čehovini 15, Štanjel, 4.
Andreja Pahora, Trst, Italija, 5. Frančiško Petelin, Trst, Italija, 6. Jožefo Petelin, Trst, Italija, Katarino Petelin, Tomačevica 32, Komen,
7. Marajano Petelin, Tomačevica 32, Komen,
8. Antonijo Vremec, Trst, Italija in 9. Ivana
Vremca, Trst, Italija, vsi sedaj neznanega bivališča, zaradi pridobitve lastninske pravice
s priposestvovanjem (pcto. 8.000 EUR), na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženim
strankam postavilo začasnega zastopnika,
in sicer odvetnika Damjana Krta iz Sežane, Partizanska 63, ki bo tožene stranke v
tem postopku zastopal vse do takrat, dokler
tožene stranke ali njihov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 12. 2008
I 315/2007
Os-9717/08
Okrajno sodišče v Sežani je v izvršilni
zadevi upnika Vincenca Valenčiča, Javorje
8, Obrov, ki ga zastopa odv. Metod Tavčar
iz Sežane, proti dolžniku Filipu Valenčiču,
Kajuhova 5, Izola, sedaj neznanega bivališča, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine, po predlogu upnika za postavitev začasnega zastopnika dolžniku, na podlagi 82.
člena ZPP, v zvezi s 15. členom ZIZ, dne
3. 11. 2008, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku dolžniku postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dušana Železnika,
Pod Sablanico 6, 6210 Sežana, ki bo dolžnika Filipa Valenčiča, Kajuhova 5, Izola,
sedaj neznanega bivališča v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler dolžnik
Filip Valenčič, sedaj neznanega bivališča
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 3. 11. 2008

Oklici dedičem
D 454/2007
Os-9326/08
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v
teku zapuščinski postopek po pokojni Tereziji Kuhar, rojeni 8. 9. 1915, nazadnje stanujoči Ponikve 24, Jesenice na Dolenjskem.
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Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Tereziji Kuhar, da
se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah,
v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 3. 10. 2008
D 116/2008
Os-10044/08
Josip Ivančič od Antona, iz Gabrovice
pri Črnem Kalu, je dne 1. 1. 1944 umrl in ni
zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer, Irena Fister, Koper,
Ul. Vena Pilona 14.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 12. 2008
I D 902/2008
Os-9197/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pok. Jožefu
Goedererju, roj. 9. 2. 1882, umrlem oktobra
1943, nazadnje stanujočem Želimlje 34, Ig.
Zapustnik je umrl samski, brez otrok,
starša sta umrla pred njim, imel je dva brata
in pet sester. Zap. brat Goederer Ivan je
umrl za njim in je zapustil Goederer Antona in Goederer Janeza ter vdovo Goederer
Antonieto. Goederer Antonieta je umrla leta
1977 in zapustila ista potomca kot zap. brat
Goederer Ivan. Zap. nečak Goederer Janez je umrl leta 1988 kot vdovec in zapustil
Goederer Tomaža, roj. 29. 12. 1948 in Kos
Marjeto, roj. 13. 9. 1954. Zap. brat Slavko
Goederer je umrl leta 1944 in zapustil enega sina ter vdovo. Dediču Goederer Antonu
niso znani podatki glede zap. sester.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju poziva potomce pokojnega zap.
brata Slavka Goedererja in zap. sestre oziroma njihove potomce ter morebitne sorodnike po pok. zap. sestrah, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona po
zapustniku, da se javijo v roku enega leta od
oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča in
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 10. 10. 2008
II D 840/2005
Os-9939/08
V zapuščinskem postopku, ki se vodi
pred Okrajnim sodiščem v Mariboru, po pokojni Jamnik Mariji, roj. Hladnik, hčeri Antonija, roj. 3. 1. 1925, upokojenki, poročeni,
državljanki Republike Slovenije, nazadnje
stan. v Mariboru, Kettejeva 1, pridejo v poštev kot dediči po zapustnici tudi:
– zap. sin Srne Danilo, rojen 29. 9. 1952,
po podatkih sodišča bi naj živel v Čapljini, Bosna in Hercegovina, do 2. 6. 2007 je imel prijavljeno stalno prebivališče v Rošpoh – del 16;
– zap. sin Srne Viktor, rojen 7. 5. 1956,
po podatkih sodišča bi naj živel v Kanadi,

sicer pa ima prijavljeno stalno prebivališče v
Mariboru, Cesta XIV. divizije 16 in prijavljen
začasen odhod v tujino;
– zap. hči Kodba Dragoslava, rojena
5. 2. 1951, po podatkih sodišča bi naj živela
v Kanadi.
Sodišče zato poziva zapustničine otroke
Srne Danila, Srne Viktorja in Kodba Dragoslavo, vse neznanih naslovov, da se v roku
enega leta od objave tega oklica priglasijo
sodišču v zadevi pod opr. št. II D 840/2005.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 12. 2008
D 241/2008
Os-9323/08
Terezija Smodiš, rojena Bunderla, upokojenka, Krašči 20, Cankova, 9261 Cankova, je dne 9. 3. 2008 umrla in je zapustila
oporoko.
Do dediščine imajo pravico njeni svojci,
ki so neznanega bivališča.
Ker sodišču ni znano njihovo prebivališče, naj se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 10. 2008

Oklici pogrešanih
N 25/2008
Os-9950/08
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici v nepravdnem postopku po predlogu Ivana Repiča, 14 Avenue Du 11 Novembre 1918,
37150 Blere, Francija, ki ga zastopa notarka mag. Sonja Železnik iz Ilirske Bistrice,
po predlogu za razglasitev za mrtvega pogrešanega Jožefa Štembergerja, roj. 19. 4.
1883, na Dolnjem Zemonu, stanujočega
Koseze 34, ki je umrl v Ameriki na neznanem naslovu, vendar listinskega dokaza o
njegovi smrti ni, se poziva vse, ki kaj vedo
povedati o življenju ali smrti pogrešanega
Jožefa Štembergerja, da v roku treh mesecev od objave tega oklica to sporočijo sodišču ali skrbnici Ljubi Uljan, Zabiče 30/b,
6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po
izteku navedenega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 9. 12. 2008
n 9/2008
Os-9318/08
Pri tukajšnjem sodišču teče postopek za
proglasitev pogrešanega Pahulje Jožefa,
roj. 5. 3. 1903 v Otavicah, nazadnje stanujočega na neznanem naslovu v Ameriki.
Pogrešani se poziva, da se oglasi sodišču, prav tako pa se poziva tudi vse, ki kaj
vedo o njegovem življenju ali smrti, da to
sporočijo sodišču. Rok za oboje je tri mesece od objave tega oklica. Po preteku tega
roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 13. 10. 2008
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Kušar Borut, Ulica Jožeta Kopitarja 18,
Brezovica pri Ljubljani, zavarovalno polico, št.
AO 06101581461, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica PE Ljubljana. gnk‑302286

Spričevala preklicujejo
Jeglič Rok, Maroltova ulica 10, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
2007. gng‑302290
Kališnik Katjuša, Meža 156a, Dravograd,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Slovenj Gradec, tehnik zdravstvene
nege. gnc‑302294
Mijatović Marjan, Puče 29, Šmarje,
spričevalo o končani OŠ Šmarje pri Kopru,
izdano leta 1986. gnl‑302285
Rems Zmago, Janševa 1, Radovljica,
spričevalo od 1. do 3. letnika Waldorfske
gimnazije Ljubljana, izdano leta 2000 do
2002. gnp‑302281
Slavinec Milan, Sodinci 82, Velika
Nedelja, spričevalo poklicnega voznika
motornih vozil, opravljen na Biotehniški šoli
Maribor. gnm‑302284

Drugo preklicujejo
Avtoprevozništvo Stojakovič Borislav s.p.,
Liboje 42, Petrovče, potrdila za voznike št.
001095/MJ72-2-3760/2006, izdan na ime Mrkaljević Admir dne 19. 6. 2006, z veljavnostjo
od 19. 6. 2006 do 9. 1. 2009. gnz‑302296
Barle Marta, Pot k Čuvajnici 27, Brezovica
pri Ljubljani, službeno izkaznico, št. 013009
- Varnostnik čuvaj, MNZ. gnh‑302289
Grošelj Jera, Novo polje, Cesta I/4,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
41200187, izdala Medicinska fakulteta
Ljubljana. gnq‑302280
Koprivec Marinka, Ulica bratov Učakar
54, Ljubljana, delovno knjižico. gnf‑302291
Mikulan Amalija, Parmova ulica 24,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 1098624,
Pedagoška fakulteta. gni‑302288
Pajek Mitja, Pungert 26, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 19488439,
Ekonomska fakulteta. gno‑302282
Rigelnik Matej, Partizanska cesta 19,
Mežica, delovno knjižico. gnj‑302287
Rupnik Anže, Cesta v Kresnice 14,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gnn‑302283
Termo Momir Marković s.p., Tabor 49,
Cerknica, osebno delovno dovoljenje, št.
04244223360, izdano na ime Vinko Livnjak.
gny‑302297
Zupan Ana, Zaloše 21, Podnart,
študentsko izkaznico, št. 22059260,
Fakulteta za šport. gnb‑302295
Žohar Aljoša, Mestni trg 14, Slovenske
Konjice, delovno knjižico. gnh‑302293
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Javni razpisi

4079

Javne dražbe

4081

Razpisi delovnih mest

4082

Druge objave

4085

Evidence sindikatov

4089

Objave po Zakonu o medijih

4090

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin

4091
4091
4091

Zavarovanja terjatev

4093

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

4094
4094
4100
4102
4102

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

4103
4103
4103
4103
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