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Leto XIX

Javni razpisi
Št. 430‑112/2008/2
Ob‑1498/09
Na podlagi Proračuna Republike
Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 114/07), Zakona o izvrševanju proraču‑
na Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 114/07, 61/08), Pravil‑
nika o postopkih za izvrševanje proraču‑
na Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07), Zakona o raziskovalni in razvoj‑
ni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/2006
– UPB1, 61/2006 – Zdru‑1, 112/07), Od‑
ločbe Evropske komisije o državni pomo‑
či (št. N472/2006‑Slovenija, o programu
tehnološkega razvoja, z dne 17. 11. 2006)
in pogodbe MANUNET med Ministrstvom
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
in Evropsko komisijo št. 036229, objavlja
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana,
javni razpis MANUNET 3
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje
sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova 38, Ljubljana (v nadaljevanju: mi‑
nistrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira‑
nje mednarodnih projektov sodelovanja raz‑
ličnih podjetij in strateških partnerjev na teh‑
nološkem področju predelovalne dejavnosti,
s ciljem povečati konkurenčnost Evropske
predelovalne industrije.
Ministrstvo bo projekte sofinanciralo v
okviru pogodbe z Evropsko komisijo. Skupaj
z ostalimi vključenimi partnerji v projektu
MANUNET (seznam na www.manunet.net),
ministrstvo izvaja usklajevanje politik spod‑
bujanja tehnološkega razvoja na področju
predelovalne dejavnosti. Ta razpis se na‑
vezuje na ustrezni mednarodni razpis pro‑
jekta MANUNET z imenom: »MANUNET«
(v izvirniku: »MANUNET Transnational Call
2009«), objavljen 17. decembra 2008, na
spletnem naslovu www.manunet.net, z ro‑
kom za oddajo predprijave do 20. marca
2009 in z rokom za oddajo celovite vloge do
22. junija 2009.
3. Pogoji sodelovanja
Na javni razpis se lahko prijavijo le go‑
spodarske družbe, samostojni podjetniki in
raziskovalne institucije (fakultete, javni raz‑
iskovalni in drugi zavodi), s sedežem v Re‑
publiki Sloveniji, ki:
1. niso v stečajnem postopku, postop‑
ku prisilne poravnave ali likvidacije,

2. na dan 31. 12. v letu pred objavo
razpisa niso bila v stanju insolventnosti, kot
jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Ur. l.
RS, št. 126/07),
3. nimajo neporavnanih obveznosti do
države,
4. ne prejemajo, niti niso v postopku
pridobivanja finančne pomoči države za re‑
ševanje in prestrukturiranje,
5. niso za isti namen, ki vsebuje ele‑
mente državnih pomoči, že sofinanciran iz
javnih virov, oziroma skupna višina prejetih
sredstev iz tega naslova ne presega najvišje
stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila
s področja državnih pomoči,
6. gospodarske družbe in samostojni
podjetniki, ki se prijavljajo na razpis, morajo
biti registrirani oziroma vpisani po Zakonu
o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 42/06 (60/06 popr.), 26/07 – ZSDU‑B,
33/07 – ZSReg‑B, 67/07 – ZTFI (100/07
popr.), 10/08, 68/08),
7. vsak slovenski partner lahko so‑
deluje največ v enem tekočem MANUNET
projektu. Po zaključku tega projekta lahko
prijavi nov projekt,
8. med slovenskimi partnerji mora pri‑
hajati iz industrije (registriran za dejavnost
C po SKD 2008) v posameznem projektu
vsaj en partner,
9. so v konzorciju skupaj z vsaj še
enim malim ali srednje velikim neodvisnim
podjetjem, ki pripada drugi sodelujoči (člani‑
ci konzorcija MANUNET) regiji ali državi,
10. so svoj projekt prijavile na med‑
narodni razpis MANUNET ERA‑Net Project,
Pre‑proposal in je bil tako prijavljen projekt
s strani mednarodne komisije (TCT – Tran‑
snational Coordination Team) ocenjen kot
ustrezen za prijavo na razpis MANUNET –
»full proposal«,
11. prijavljen projekt lahko traja največ
dve leti.
Vse ostale točke tega javnega razpisa
so natančneje obrazložene v razpisni do‑
kumentaciji.
4. Prijava projekta: partner pri projek‑
tu lahko sodeluje kot koordinator (ki je v
projektu le eden in mora projekt prijaviti v
skladu s pravili razpisne dokumentacije in 3.
točke dokumenta »Guidelines for proposers,
MANUNET transnational call 2009«.) ali kot
partner (teh je lahko v državi ali regiji eden
ali več). Koordinator projekta mora v skladu
z 2. točko tega razpisa do 20. marca 2008
oddati predprijavo (pre‑proposal), ki bo s

strani mednarodnega konzorcija ocenjena.
Ustrezna ocena predprijave je podlaga za
prijavo na razpis (full proposal). Partner se
mora, če želi od ministrstva prejeti finančna
sredstva za financiranje projekta, sam pri‑
javiti svoji nacionalni agenciji, kateri mora,
poleg ostale zahtevane dokumentacije, po‑
sredovati tudi projekt v angleškem jeziku. V
primeru, da je znotraj enega projekta več
slovenskih partnerjev, mora vsak od njih od‑
dati samostojno vlogo.
5. Upravičeni stroški: financiral se bo del
prijavljenih in dokazanih upravičenih stro‑
škov, delež sofinanciranja in vrsta upraviče‑
nih stroškov sta podrobneje navedena v 5.
točki razpisne dokumentacije.
6. Merila za izbor projektov
Vloge, ki uspešno prestanejo preverja‑
nja na odpiranju, ki so popolne (bodisi že v
osnovni vlogi, bodisi, da so ustrezno dopol‑
njene po pozivu) in ki izpolnjujejo formalne
pogoje v skladu z določbami razpisa, se
uvrstijo v nadaljnje ocenjevanje. To ocenje‑
vanje bo potekalo na dveh ravneh, in sicer
na nacionalni in mednarodni ravni.
6.1 Ocenjevanje predprijav
Vse predprijave, podsredovane med‑
narodnemu konzorciju MANUNET, bodo s
strani vseh sodelujočih držav ocenjene po
mednarodnih pravilih, navedenih v doku‑
mentih »MANUNET Evaluation Criteria –
1st Stage« in »Evaluation Guidelines – 1st
Stage« (glej www.manunet.net) in spletne
strani ministrstva. Ustrezna ocena predpri‑
jave je podlaga za prijavo na nacionalni in
mednarodni razpis (full proposal).
6.2 Ocenjevanje celovitih vlog
Vloge, ki bodo popolne, bodisi da so
prispele popolne ali so bile po pozivu ustre‑
zno dopolnjene, bodo ocenjene v skladu z
mednarodnimi ocenjevalnimi merili, s strani
nacionalnih in mednarodnih ocenjevalcev.
6.2.1 Ocenjevanje doma
Vloge, ki so se uvrstile v nadaljnje oce‑
njevanje, najprej oceni strokovna komisija
ministrstva. Komisija lahko za pridobitev
ocene po potrebi vključi zunanje ocenjeval‑
ce, slovenske strokovnjake, ki jih imenuje
minister s sklepom. Za njihovo delo velja, da
se zagotovijo sredstva iz iste postavke, ki je
določena za ta razpis.
Strokovna komisija bo projekte, ki so for‑
malno ustrezni, ocenjevala po vnaprej do‑
ločenih merilih, ki so objavljena na spletnih
straneh www.manunet.net in spletnih stra‑
neh ministrstva v dokumentih »MANUNET
Evaluation Criteria – 2nd Stage« in »Evalu‑
ation Guidelines – 2nd Stage«.
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Posamezni projekt mora biti ocenjen s
strani najmanj dveh ocenjevalcev, končna
ocena pa predstavlja povprečje ocen obeh
ocenjevalcev. Kolikor v posameznem pro‑
jektu sodeluje več kot en slovenski partner,
se projekt, ne glede na dejstvo, da morajo
prijavitelji oddati posamezne vloge, ocenjuje
kot celota in ne posamezno po partnerjih.
Največje možno število prejetih točk je
50. Kolikor bo projekt s strani nacionalnih
ocenjevalcev prejel najmanj povprečno 25
točk bo s strani slovenske nacionalne agen‑
cije (ministrstva) predlagan v sofinanciranje.
Pozitivna ocena na nacionalnem ocenjeva‑
nju še ne pomeni končnega sofinanciranja
projekta. Vsak pozitivno ocenjen projekt na
nacionalnem ocenjevanju mora dobiti tudi
ustrezno podporo na mednarodnem usklaje‑
vanju ocen, v nasprotnem primeru ne more
biti predlagan v sofinanciranje.
6.2.2 Mednarodno ocenjevanje
Skladno s pravili razpisa MANUNET bo
poleg nacionalnega potekalo tudi mednaro‑
dno ocenjevanje. Člani konzorcija MANU‑
NET (države iz katerih prihajajo partnerji v
projektu) ocenijo projekte tudi po medna‑
rodnih merilih. Poleg formalnih pogojev, se
ocenjevalni kriteriji razdelijo v pet ocenjeval‑
nih kategorij:
– značilnosti konzorcija (20% ocene),
– tržne značilnosti projekta (20% oce‑
ne),
– načrt projekta in stroški projekta (30%
ocene),
– izrabljanje rezultatov projekta (30%
ocene).
Natančnejši opis meril in način ocenjeva‑
nja bo objavljen na spletnem naslovu www.
manunet.net po izteku faze zbiranja predpri‑
jav in na spletnih straneh ministrstva.
Tako pridobljene ocene bodo predmet
usklajevanja na mednarodni ravni. Projekt,
ki bo po teh merilih ocenjen pozitivno v vseh
državah oziroma regijah, iz katerih priha‑
jajo partnerji v projektu, bodo predlagani v
sofinanciranje. Tak predlog še ni zadosten
pogoj za končno sofinanciranje.
7. Izdelava predloga sofinanciranja
Glede na razpoložljiva sredstva, prejete
vloge in zaprošena sredstva v njih, se bo
podprlo izmed pozitivno ocenjenih projektov,
ki bodo prejeli ustrezno mednarodno podpo‑
ro, toliko najviše uvrščenih projektov (razvr‑
ščenih po ocenah nacionalnega ocenjevanja
od najbolje do najslabše ocenjenega), kolikor
bo razpoložljivih sredstev. Projekt lahko traja
največ dve leti. Projekti, ki bodo imeli oprede‑
ljeno trajanje daljše od dveh let, se bodo šteli
kot formalno neustrezni in ne bodo posredo‑
vani v nacionalno ocenjevanje.
Natančnejši postopek izdelave predloga
sofinanciranja je opisan v točki 7. razpisne
dokumentacije.
8. Višina sredstev: za sofinanciranje pro‑
jektov MANUNET je na proračunski postav‑
ki 5686 (Razvojni projekti in infrastruktura),
konto 4102 in 4133, v letu 2010 predvidenih
400.000,00 EUR, v letu 2011 pa 400.000,00
EUR. Sredstva za sofinanciranje projektov v
letu 2011, kolikor do dneva podpisa pogod‑
be proračun za leto 2011 še ne bo sprejet in
sredstva za dokončanje projektov, katerih
izvajanje se bo zaključilo v koledarskem letu
2012, bodo določena s posebnim aneksom
k pogodbi. Projekt bo lahko prejel sredstva
do višine, zaprošene v vlogi.
9. Obdobje za porabo sredstev: obdo‑
bje za porabo sredstev so proračunska leta
2010, 2011 in 2012.
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10. Sestava vloge: prijavitelj sestavi po‑
polno vlogo v dveh izvodih, po navodilih iz
10. točke razpisne dokumentacije (»Sestava
vloge«).
11. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo predprijav(e) (pre‑propo‑
sal), ki jo je dolžan oddati samo koordinator
projekta, je 20. marec 2009. Predprijava se
šteje kot pravočasna, če je oddana preko
spletne strani www.manunet.net (kliknite na
povezavo Online submission of Pre‑propo‑
sals) do izteka roka, torej do 20. marca 2009
do 17. ure, CET. Natančneje glej točko 2.5
dokumenta »Guidelines for proposers« in
MANUNET call 2009 na www.manunet.net
in na spletnih straneh ministrstva.
Rok za oddajo vloge je na nacionalni del
razpisa 22. junija 2009. Vloga mora prispeti
do 22. junija 2009, do 13. ure na naslov:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v
zaprti ovojnici na kateri mora biti na sprednji
strani obvezno zapisano »Ne odpiraj – vloga
za javni razpis MANUNET«. Na zadnjo stran
kuverte zapišite popolni naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki pri‑
spejo na ministrstvo do izteka roka (torej
22. junija 2008, do 13. ure).
Koordinator mora oddati vlogo na med‑
narodni del razpisa tudi preko spletne strani
www.manunet.net, do izteka roka 22. junija
2009, do 17. ure, CET).
Oddani morata biti obe vlogi, sicer se
vloga šteje kot nepopolna in bo zavrnjena.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali
ki ne bodo pravilno označene, komisija ne
bo obravnavala in bodo zavržene.
12. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog pri nacionalnem delu razpisa ni javno
in bo potekalo v prostorih Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, v če‑
trtek, 25. junija 2008, ob 14. uri. Z vlogami,
ki so posredovane mednarodnemu konzor‑
ciju MANUNET, ministrstvo ne razpolaga in
zanje tudi ne odgovarja.
13. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o izidih razpisa
obveščeni v roku 60 dni od sestanka med‑
narodnega konzorcija MANUNET.
Slovenski prijavitelj lahko v roku 8 dni
od prejema sklepa o (ne)izbiri vloži pritož‑
bo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. O
pritožbi odloča minister.
14. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisna dokumentacija z doda‑
tnimi pojasnili pojmov ter navodili za izdela‑
vo dispozicije projektov se nahaja na spletni
strani www.mvzt.gov.si (javni razpisi). Več
informacij o projektu MANUNET in posebej
o mednarodnem delu razpisa je dostopnih
na www.manunet.net. Dodatne informacije
so na voljo po tel. 01/478‑46‑32 ali po ele‑
ktronski pošti, stična oseba: Urška Zupin,
e‑pošta: urska.zupin@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Št. 4102‑1/2009/3
Ob‑1507/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07 in
109/08), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Za‑
kona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07, 58/08 in 109/08) in Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Repu‑
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in

61/08) Ministrstvo za delo, družino in soci‑
alne zadeve objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov v podporo
družini v letu 2009
I. Namen razpisa: namen javnega razpi‑
sa je izbira programov v podporo družini, ki
jih bo v letu 2009 sofinanciralo Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve. Mini‑
strstvo bo programe prijaviteljev, ki bodo iz‑
polnjevali razpisne pogoje, ocenilo glede na
postavljena merila ter glede na razpoložljiva
sredstva odločilo o višini sredstev, s katerimi
bo izbrane programe sofinanciralo.
II. Predmet razpisa
1. Programi družinske mediacije (izvaja‑
nje vseh vrst družinske mediacije)
Celoletni programi, ki so na voljo uporab‑
nikom neprekinjeno preko koledarskega ali
šolskega leta, najmanj 3x tedensko.
2. Programi družinskih centrov (trajati
morajo najmanj 340 ur; vsebovati morajo
programe, ki izboljšujejo kakovost družin‑
skega življenja z vsebinami vzgoje za dru‑
žino ter vsebinami za izboljšanje komuni‑
kacije v družini, šole za starše, programe
za osebnostno rast otrok in mladostnikov in
programe za ustvarjalno skupno preživlja‑
nje prostega časa. Nuditi morajo strokovno
pomoč pri reševanju problemov v družinah,
koordinirati vse akterje, ki se v njihovem
okolju ukvarjajo s to problematiko ter hkrati
družinam posredovati potrebne informacije
o nudenju različnih oblik pomoči).
Celoletni programi, ki so na voljo uporab‑
nikom neprekinjeno preko koledarskega ali
šolskega leta, najmanj 3 x tedensko.
III. Orientacijska vrednost sredstev raz‑
pisa je 295.850,00 evrov.
IV. Sredstva iz tega razpisa morajo biti
porabljena do 31. 12. 2009.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pri‑
javitelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, registrirane v Republiki Slo‑
veniji za opravljanje dejavnosti, ki jo prija‑
vljajo na razpis in je ta dejavnost razvidna
iz njihovega temeljnega akta, vpisa v sodni
register ali pa so registrirane za opravljanje
te dejavnosti pri državnih organih.
Vsi prijavitelji morajo:
1. prijaviti program, ki je predmet raz‑
pisa,
2. program izvajati v Republiki Sloveniji,
3. program izvajati v skladu s Kodeksom
etičnih načel v socialnem varstvu,
4. imeti izdelan načrt izvajanja programa,
ki vsebuje vse elemente, zahtevane v razpi‑
sni dokumentaciji,
5. imeti ustrezno kadrovsko zasedbo,
6. imeti zagotovljene prostorske možno‑
sti za izvajanje programa,
7. imeti izdelan finančni načrt, iz katere‑
ga so razvidni prihodki in odhodki za izved‑
bo programa.
Posamezni prijavitelj lahko prijavi skupaj
največ dva različna programa. Kolikor bo
prijavil več programov, bo z vsemi programi
izločen iz nadaljnje obravnave.
Prijavitelji ne morejo prijaviti na ta razpis
programa, ki je že sprejet v sofinanciranje
Ministrstva za delo, družino in socialne za‑
deve v okviru katerega koli drugega razpisa
za sofinanciranje v letu 2009.
Na razpis se ne morejo prijaviti javni za‑
vodi, katerih ustanovitelj je država in je nji‑
hova temeljna dejavnost v celoti financirana
iz javnih sredstev.
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Na razpis se ne morejo prijaviti izvajalci, ki
v preteklih petih letih niso izkoristili sredstev,
ki so jim bila dodeljena v okviru razpisa za
sofinanciranje programov v podporo družini
in izvajalci, ki v preteklem obdobju ministrstvu
na zahtevo niso omogočili nadzora sofinanci‑
ranega programa v podporo družini.
VI. Merila za izbor
Programi bodo ocenjeni skladno s spodaj
navedenimi merili ob primerjavi istovrstnih
programov in ob upoštevanju specifičnosti
posameznih programov.
Pri izboru programov prijaviteljev bodo
upoštevana naslednja merila:
1. jasno zastavljeni cilji programa,
2. jasno opredeljene metode dela, stro‑
kovna ravnanja in aktivnosti v programu, ki
omogočajo doseganje ciljev programa,
3. jasna opredeljenost uporabnikov pro‑
grama,
4. ustrezno spremljanje in ocenjevanje
učinkov programa,
5. ustrezna kadrovska zasedba za izved‑
bo programa,
6. pri izvedbi programa sodeluje najmanj
20% prostovoljcev, ki ne prejemajo plačila
več kot 1,6 EUR na uro za opravljeno delo,
7. preglednost in jasna konstrukcija pri‑
hodkov in odhodkov programa,
8. višina urnih postavk izvajalcev progra‑
ma se giblje v okvirih urnih postavk v skladu
z merili v javnem razpisu za sofinanciranje
programov socialnega varstva v letu 2009, za
mediacijo pa v višini največ 50 EUR na uro,
9. da stroški programa na enega ude‑
leženca bistveno ne odstopajo od stroškov
istovrstnih programov, prijavljenih na ta raz‑
pis,
10. prijavitelj programa ima status dru‑
štva v javnem interesu na področju izvajanja
družinske politike.
Programi, ki pri merilih pod točkami 1.,
2., 3. in 9. ne bodo prejeli točk, bodo izločeni
iz nadaljnjega ocenjevanja.
Iz obravnave bo izločen prijavitelj, ki bo
pod istim ali različnim naslovom prijavil vse‑
binsko enak program ter navajal napačne ali
zavajajoče podatke.
VII. Razdelitev sredstev:
1. Programi bodo na osnovi pridoblje‑
nega števila točk, skladno z merili razpisa,
sofinancirani na sledeči način:
– program, ocenjen z 0 do vključno 24
točk – ne bo sofinanciran,
– program, ocenjen s 25 do vključno 28
točk – bo sofinanciran do 50% od zaproše‑
nih sredstev,
– program, ocenjen z 29 do vključno 32
točk – bo sofinanciran do 60% od zaproše‑
nih sredstev,
– program, ocenjen s 33 do vključno 36
točk – bo sofinanciran do 70% od zaproše‑
nih sredstev,
– program, ocenjen s 37 do vključno 40
točk – bo sofinanciran do 80% od zaproše‑
nih sredstev,
– program, ocenjen z 41 do vključno 44
točk – bo sofinanciran do 90% od zaproše‑
nih sredstev,
– program, ocenjen s 45 do vključno 48
točk – bo sofinanciran do 100% od zapro‑
šenih sredstev.
2. Zaprošena sredstva lahko znašajo
največ 80% celotne vrednosti programa,
vendar ne več kot 10.000,00 EUR. Prijavi‑
telji, ki ne bodo predvideli sofinanciranja iz
drugih virov in bodo zaprosili za višji delež
ali višji znesek, bodo izločeni iz nadaljnjega
ocenjevanja.
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3. Sofinancirani bodo stroški priprave in izvajanja programa, kamor sodijo tudi stroški
plačil vseh oblik pogodbenega dela in avtorskih honorarjev izvajalcev in materialni stroški,
pri čemer obseg ostalega dela ne sme presegati trikratnika obsega neposrednega dela z
uporabniki. Programi oziroma prijavitelji, ki ne bodo upoštevali tega pogoja in bo obseg
ostalega dela presegal trikratnik obsega neposrednega dela z uporabniki, bodo izločeni iz
nadaljnjega ocenjevanja.
4. Sredstva za plače oziroma plačilo dela se upoštevajo le do višine, kot jo upošteva
razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2009:

Na uro

Mesečno

Letno

za vodje

13,39 EUR

2.330,67 EUR

27.968,05 EUR

za strokovne delavce

9,98 EUR

1.736,36 EUR

20.836,38 EUR

za laične delavce s
VI. in VII st. izobrazbe

8,58 EUR

1.492,85 EUR

17.914,22 EUR

za laične delavce z vključno V.
st. izobrazbe

5,85 EUR

1.018,44 EUR

12.221,23 EUR.

Plačila za mediatorje lahko znašajo naj‑
več 50 EUR na uro.
5. Iz predvidenih stroškov bodo izločeni
stroški investicij.
6. V primeru, da sredstva, izračunana
po merilih, presegajo razpoložljiva sredstva,
se sredstva, namenjena za sofinanciranje
programov posameznih prijaviteljev znižajo
proporcionalno po posameznem programu.
7. V primeru, da sredstva, izračunana po
merilih, ne dosegajo 420 EUR, se zaradi ra‑
cionalnosti sredstva ne dodelijo. Ta sredstva
se razdelijo ostalim prijaviteljem proporcio‑
nalno po posameznem programu, izbranem
za sofinanciranje.
8. Minister bo na predlog komisije spre‑
jel sklep o sofinanciranju posameznih pro‑
gramov in sklenil pogodbe o sofinanciranju
programov za leto 2009.
9. Zoper sklep o sofinanciranju je možna
pritožba, vložena v roku 8 dni od prejema
sklepa. Minister bo o pritožbi odločil v roku
15 dni od prejema pritožbe.
VIII. Obvezna oblika in vsebina prijave:
1. Prijavitelji morajo prijavo oddati na raz‑
pisnem obrazcu 09 »Prijava na javni razpis
za sofinanciranje programov v podporo dru‑
žini v letu 2009«. Obrazec za prijavo na raz‑
pis je dosegljiv na spletni strani Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve (javna
naročila/javni razpisi).
2. Popolna prijava mora vsebovati nasle‑
dnje elemente:
a) pravilno izpolnjen razpisni obrazec
»Prijava na javni razpis za sofinanciranje
programov v podporo družini v letu 2009« z
vsemi zahtevanimi podatki,
b) dokazila, da izpolnjujejo zahtevane
pogoje, navedene v razpisnih pogojih pod
točko V,
c) izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.
Prijave, ki ne bodo oddane na predpi‑
sanem obrazcu »Prijava na javni razpis za
sofinanciranje programov v podporo družini
v letu 2009«, bodo iz postopka ocenjevanja
izločene. Obrazca ni dovoljeno spreminjati
niti po vsebini niti po obliki. Izločene bodo
tudi prijave na spremenjenem obrazcu, ne‑
popolne prijave ter prijave, ki niso predmet
razpisa.
IX. Predložitev prijav:
1. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo
je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:

Ministrstvo za delo, družino in socialne za‑
deve, Kotnikova 5, Ljubljana, označeno z
natančno oznako na sprednji strani: »Ne
odpiraj – javni razpis za sofinanciranje pro‑
gramov v podporo družini v letu 2009«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti obve‑
zno naveden popoln naslov prijavitelja!
2. Rok za oddajo prijav je do vključno
9. marca 2009.
Šteje se, da je prijava prispela pravoča‑
sno, če je zadnji dan roka za oddajo oddana
na pošt. kot priporočena pošiljka ali če je bila
do 14. ure oddana v glavni pisarni ministrstva
(Ljubljana, Kotnikova 5/IV, soba 22).
Nepravočasne ali nepravilno označene
prijave bodo neodprte vrnjene prijaviteljem,
zato morajo biti na hrbtni strani kuverte
opremljene z naslovom pošiljatelja.
Prijavo za vsak posamezni program je
potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo
predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vloga‑
mi v eni kuverti bodo v postopku odpiranja
izločene iz nadaljnjega postopka.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zaintere‑
sirani dvignejo vsak delavnik od dneva ob‑
jave do konca prijavnega roka od 8. do 16.
ure na recepciji Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5 (IV. nadstro‑
pje), Ljubljana.
Razpisna dokumentacija je dostopna tudi
preko interneta na spletni strani Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve na na‑
slovu http://www.mddsz.gov.si/.
XI. Informacije: vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko zainteresirani do‑
bijo od dneva objave do konca prijavnega
roka od ponedeljka do četrtka med 9. in 11.
uro, na tel. 01/369‑75‑14 (Lucija Kastelic).
XII. Datum odpiranja prijav: komisija bo
pričela z odpiranjem prijav 12. marca 2009.
Odpiranje prijav ne bo javno.
XIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izboru
obveščeni v roku 45 dni od dneva končane‑
ga odpiranja ponudb.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 430‑289/2008
Ob‑1543/09
V zvezi z razpisom za zbiranje ponudb
za podelitev dovoljenj za izvajanje usposa‑
bljanja strokovnih delavcev pooblaščenih or‑
ganizacij za tehnične preglede motornih in
priklopnih vozil ter referentov pooblaščenih
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gospodarskih družb in samostojnih podje‑
tnikov posameznikov, ki opravljajo dejavnost
prodaje vozil, št. 430‑289/2008, objavljenim v
Uradnem listu RS, št. 67/08 z dne 4. 7. 2008,
Ob‑6033/08, izvedenim na podlagi Zakona
o varnosti cestnega prometa, ZVCP‑1 (Ura‑
dni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno
besedilo) in Pravilnika o tehničnih pregledih
motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS,
št. 88/05, 119/07), objavljamo obvestilo o po‑
delitvi dovoljenj z naslednjo vsebino:
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini‑
strstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica
2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika (poštni naslov na‑
ročnika, telefon, faks, e‑pošta, internetni na‑
slov): Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, tel.
01/428‑40‑54, faks: 01/428‑57‑91, e‑pošta:
jr.mnz@gov.si, internetni naslov: http://www.
mnz.gov.si.
3. Vrsta in opis predmeta razpisa
Podelitev dovoljenj za izvajanje uspo‑
sabljanja strokovnih delavcev pooblaščenih
organizacij za tehnične preglede motornih in
priklopnih vozil ter delavcev, ki opravljajo po‑
stopke registracije vozil (v nadaljnjem bese‑
dilu: referentov) pooblaščenih gospodarskih
družb in samostojnih podjetnikov posame‑
znikov, ki opravljajo dejavnost prodaje vozil,
za nedoločen čas, in sicer:
a) priprava kandidatov za kontrolorja
tehničnih pregledov (v nadaljnjem besedilu:
kontrolor) za opravljanje izpita pred komisijo,
ki jo imenuje minister za notranje zadeve,
b) priprava kandidatov za vodjo tehnič‑
nih pregledov za opravljanje izpita pred ko‑
misijo, ki jo imenuje minister za notranje
zadeve,
c) priprava kandidatov za referenta za
opravljanje preizkusa usposobljenosti pred
komisijo, ki jo imenuje minister za notranje
zadeve,
d) obnavljanje znanja kontrolorjev, vodij
tehničnih pregledov in referentov.
Podrobnejši opis predmeta razpisa je bil
naveden v razpisni dokumentaciji.
4. Datum izdaje dovoljenj: 24. 9. 2008.
5. Število prejetih ponudb: 4.
6. Ime in naslov gospodarskih subjektov,
ki so jim bila dovoljenja podeljena:
– Šolski center Velenje, Trg mladosti 3,
3320 Velenje,
– CI & CA d.o.o., Podgorje 83a, 1241
Kamnik,
– Interservice d.o.o., Leskoškova 11,
1000 Ljubljana,
– TIB storitve d.o.o., Šercerjeva 17, 6250
Ilirska Bistrica.
7. Pogoji za sodelovanje na razpisu: po‑
goji so bili podani v razpisni dokumentaciji.
8. Merila za izbiro: /
9. Pogodbena vrednost: /
10. Rok veljavnosti dovoljenj: podelitev
dovoljenja usposobljenim organizacijam, ki
bodo izvajale predmet razpisa, ne pomeni
nujno dokončnega števila usposobljenih or‑
ganizacij. Če se bo v času trajanja usposa‑
bljanj pokazala potreba (odvzem dovoljenja
usposobljeni organizaciji, potreba po večjem
številu organizacij ipd.), bo naročnik opravil
dodatni izbor ustreznih organizacij za pred‑
metno dejavnost.
11. Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 1. 2009.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob‑1464/09
Na podlagi 6. in 9. člena Pravilnika o so‑
financiranju projektov za promocijo zdravja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
z dne 27. 2. 2007, št. 9001‑7/2007‑DI/4,
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slove‑
nije objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov za
promocijo zdravja v letu 2009
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo‑
venije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljublja‑
na, Slovenija (v nadaljevanju: Zavod), s tem
razpisom vabi osebe, ki s svojimi dejavnost‑
mi, programi ali projekti (v nadaljevanju: pro‑
jekti) neposredno ali posredno prispevajo k
uresničevanju ciljev povezanih z razvojnimi
usmeritvami na področju sistema zdravstve‑
nega varstva, izvajanjem programa obve‑
znega zdravstvenega zavarovanja ali izva‑
janjem dejavnosti Zavoda (v nadaljevanju:
vlagatelj), da podajo vloge za sofinanciranje
projektov za promocijo zdravja v letu 2009.
Projekti morajo biti namenjeni zavarova‑
nim osebam v Sloveniji.
I. Predmet javnega razpisa:
1. sofinanciranje projektov s področja
zdravil za izboljšanje kakovosti predpiso‑
vanja in uporabe zdravil, ki so namenjeni
zdravnikom in farmacevtom, in sicer:
– strokovni izobraževalni projekti,
– strokovni izdajateljski projekti;
2. sofinanciranje projektov s področja
zdravil za promocijo pravilne in varne upo‑
rabe zdravil, ki so namenjeni vsem prebival‑
cem ali posameznim skupinam prebivalcev,
in sicer:
– informativni, izdajateljski in vzgojno iz‑
obraževalni projekti;
3. sofinanciranje projektov s področja
zdravstvenega absentizma (projekti promo‑
cije zdravja na delovnem mestu, projekti
za uveljavitev prijaznega in zdravju neško‑
dljivega delovnega okolja ter drugi projekti
odkrivanja, obravnavanja in obvladovanja
razlogov za izostajanje z dela), ki so name‑
njeni delodajalcem in delavcem, in sicer:
– informativni, izdajateljski in vzgojno iz‑
obraževalni projekti;
4. sofinanciranje projektov za spodbu‑
janje kakovostnega uveljavljanja pravic za‑
varovanih oseb v okviru mreže javne zdra‑
vstvene službe (uveljavljanje pravice do
zdravstvenih storitev, proste izbire osebne‑
ga zdravnika, specialista ali zdravstvenega
zavoda, vodenje čakalne knjige in spošto‑
vanje čakalnih dob, upravičenost doplačil
in izdaja računov npr. v zobozdravstveni
dejavnosti idr.), ki so namenjeni vsem pre‑
bivalcem ali posameznim skupinam prebi‑
valcev, in sicer:
– projekti za informiranje in vzgojo bol‑
nikov,
– izdajateljski projekti;
5. sofinanciranje projektov za promocijo
zdravja, zdravega načina življenja in bolj
kakovostnega življenja z boleznijo, ki so na‑
menjeni vsem prebivalcem ali posameznim
skupinam prebivalstva, in sicer:
– informativni, izdajateljski in vzgojno iz‑
obraževalni projekti,
– projekti za promocijo krepitve oziro‑
ma pospeševanja zdravja ter za promocijo
varnosti in kakovosti življenja z boleznijo
v delovnem in bivalnem (mesta, šole, vrtci
idr.) okolju.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na jav‑
nem razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo tiste osebe, ki
s svojimi dejavnostmi neposredno ali posre‑
dno prispevajo k uresničevanju ciljev pove‑
zanih z razvojnimi usmeritvami na področju

sistema zdravstvenega varstva, izvajanjem
programa obveznega zdravstvenega zava‑
rovanja ali izvajanjem dejavnosti Zavoda,
določenim v razpisni dokumentaciji (v nada‑
ljevanju cilji).
Za sredstva iz naslova sofinanciranja
lahko zaprosijo osebe, ki izpolnjujejo hkrati
naslednja splošna pogoja:
1. da bodo sredstva namenile:
– za izvajanje nepridobitnih projektov s
področja promocije zdravja, ki so povezani
z uresničevanjem ciljev,
– za izvajanje raziskovalnih, izobraže‑
valnih ali drugih nepridobitnih strokovnih
projektov, ki so povezani z uresničevanjem
ciljev,
– za izvajanje publicistične, promocijske
in druge medijske dejavnosti, ki je povezana
z uresničevanjem ciljev;
2. da bodo zagotovile najmanj 60 odstot‑
kov potrebnih sredstev za izvedbo projekta
iz lastnih ali drugih virov. Projekti, ki jih bo
Zavod sofinanciral na podlagi tega razpisa,
lahko prejmejo sredstva Zavoda v višini naj‑
več 40% celotne vrednosti projekta.
Vlagatelj, ki mu bodo dodeljena sred‑
stva in za katerega bo ob izteku sklenjene
pogodbe ugotovljeno, da je kršil pogodbena
določila, se bo ob prijavi na naslednji javni
razpis Zavoda za sofinanciranje, to štelo kot
izključitveni pogoj in bo zato njegova vloga
izločena.
Natančnejši pogoji za sodelovanje na
tem razpisu so navedeni v razpisni doku‑
mentaciji.
III. Merila, na podlagi katerih se izberejo
prejemniki sredstev:
1 merilo (50%) – Vsebinska usklajenost
projekta z naslednjimi prednostnimi cilji raz‑
pisa:
– prednost bodo imeli projekti, ki se
vsebinsko v celoti ali v pretežni meri na‑
našajo na področje zdravil, na področje
zdravstvenega absentizma ali na področje
kakovostnega uveljavljanja pravic zavarova‑
nih oseb v okviru mreže javne zdravstvene
službe;
– jasnost namena, ciljev in vsebine pro‑
jekta;
2 merilo (25%) – Usposobljenost vlaga‑
telja in sprejemljivost projekta:
– ustrezna predstavitev vlagatelja;
– referenčna mnenja oseb, organizacij in
združenj s konkretnega vsebinskega podro‑
čja o vlagatelju;
– strokovna verifikacija prijavljenega
projekta s strani organizacij in združenj s
konkretnega vsebinskega področja, ki imajo
svojo ciljno javnost (uporabnike, stranke) na
celotnem območju Republike Slovenije;
– ustrezna javna odmevnost pri ciljnih
javnostih;
Vlagatelj lahko v dokaz svoje usposo‑
bljenosti in sprejemljivosti projekta predloži
tudi:
– referenčna mnenja oseb, organizacij in
združenj s konkretnega vsebinskega podro‑
čja o vlagatelju in
– strokovne verifikacije prijavljenega
projekta s strani organizacij in združenj s
konkretnega vsebinskega področja, ki ima‑
jo svojo ciljno javnost (uporabnike, stranke)
na celotnem območju Republike Slovenije
(mnenje organizacij in združenj, ki projekt
podpirajo ipd.).
2.1 Prednost pod točko 2.1. poglavja
(predmet razpisa) bodo imele fizične ose‑
be, organizacije ter združenja s področja
zdravstvene in lekarniške dejavnosti z refe‑

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
rencami na opisanem vsebinskem področju
in strokovno verifikacijo vloženega projekta.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo zajeli
informiranje in izobraževanje zdravnikov in
farmacevtov tudi na lokalni ravni.
2.2 Prednost pod točko 2.2. poglavja
(predmet razpisa) bodo imele fizične ose‑
be, nevladne organizacije in društva z refe‑
rencami na opisanem vsebinskem področju
in strokovno verifikacijo vloženega projekta.
Prednost bodo imeli projekti nacionalnega
pomena t.j. projekti, ki imajo svojo ciljno
javnost (uporabnike, stranke) na celotnem
območju Republike Slovenije.
2.3 Prednost pod točko 2.3. poglavja
(predmet razpisa) bodo imele fizične ose‑
be, nepridobitna združenja in organizacije
delavcev in delodajalcev z referencami na
opisanem vsebinskem področju in strokov‑
no verifikacijo vloženega projekta.
2.4 Prednost pod točko 2.4. poglavja
(predmet razpisa) bodo imele fizične osebe,
nevladne organizacije oziroma društva za
samopomoč oziroma bolj kakovostno življe‑
nje z boleznijo z referencami na opisanem
vsebinskem področju in strokovno verifika‑
cijo vloženega projekta. Prednost bodo imeli
projekti nacionalnega pomena t.j. projekti,
ki imajo svojo ciljno javnost (uporabnike,
stranke) na celotnem območju Republike
Slovenije.
2.5 Prednost pod točko 2.5. poglavja
razpisne dokumentacije bodo imeli projekti
nacionalnega pomena t.j. projekti, ki imajo
svojo ciljno javnost (uporabnike, stranke) na
celotnem območju Republike Slovenije.
3 merilo (15%) – Finančna zahtevnost in
sprejemljivost projekta:
– prednost bodo imeli projekti, katerih
vrednost zaprošenih sredstev ne presega
10.000 EUR;
4 merilo (10%) – Izvedljivost projekta:
– prednost bodo imeli projekti, ki bodo
vsebovali natančen opis rezultatov oziroma
izdelkov projekta s podrobnim terminskim
planom izvajanja nalog projekta.
Komisija za vodenje postopka bo na
osnovi ocene vlog glede na vsebinsko, or‑
ganizacijsko in finančno zahtevnost razvr‑
stila v predloge 1. ranga (najbolj zahtev‑
ni), 2. ranga (zahtevni) in 3. ranga (najmanj
zahtevni) in jih na tej osnovi tudi finančno
ovrednotila.
IV. Okvirna višina sredstev, ki so na raz‑
polago za predmet javnega razpisa
Zavod bo za sofinanciranje projektov na
podlagi tega razpisa v letu 2009 namenil
skupno največ 258.000 EUR. Kolikor bodo
vloge to dopuščale, se bodo sredstva vla‑
gateljem razdelila enakovredno na vseh 5
vsebinskih področjih iz I. točke tega razpisa
(v nadaljevanju: sklopi), torej za vsak sklop
predvidoma po 51.600 EUR.
Če po ocenjevanju prispelih vlog osta‑
ne določen del sredstev pri posameznem
sklopu razpisa nerazdeljen, se lahko neraz‑
deljena sredstva prerazporedijo na druge
sklope razpisa.
V. Obdobje v katerem morajo biti pora‑
bljena dodeljena sredstva: vlagatelji lahko
na razpis prijavijo projekte, ki bodo pote‑
kali v Sloveniji v letu 2009 in bodo končani
skladno z določili pogodb, ki jih bo Zavod
sklenil z izbranimi vlagatelji, najpozneje pa
do 27. novembra 2009.
VI. Rok, do katerega morajo biti predlo‑
žene vloge za sofinanciranje: vloge morajo
biti predložene do ponedeljka, 9. 3. 2009,
do 10. ure.

VII. Naslov, na katerega je potrebno do‑
staviti vloge za sofinanciranje
Vlagatelji oddajo vloge po pošt. ali oseb‑
no na naslov: Zavod za zdravstveno zavaro‑
vanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507
Ljubljana, vložišče, soba 51.
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovoj‑
nici, ki mora biti jasno označena z napisom
“Ne odpiraj – vloga – Javni razpis za so‑
financiranje projektov v letu 2009”. Posa‑
mezen vlagatelj lahko na razpis prijavi več
projektov.
VIII. Odpiranje vlog: pravilno označene in
v roku dostavljene vloge bodo javno odprte
v četrtek, 12. 3. 2009, ob 8.15, na naslovu:
Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, v računalni‑
ški učilnici v kleti – št. sobe 008.
IX. Rok, v katerem bodo vlagatelji obve‑
ščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javne‑
ga razpisa s pisnim sklepom oziroma obve‑
stilom najkasneje v roku 15 delovnih dni od
dneva sprejema sklepa o dodelitvi sredstev,
ki bo sprejet predvidoma najkasneje mese‑
ca junija 2009.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni v glasilu Zavoda
(Občasnik akti & navodila), ki bo objavljen
tudi na spletnih straneh Zavoda.
X. Čas in kraj, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo je možno dvigniti vsak de‑
lovni dan (razen ob četrtkih, ko ni uradnih
ur) od dneva objave javnega razpisa v Ura‑
dnem listu RS, od 8. do 12. ure, v vložišču
poslovne stavbe Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije na Miklošičevi ce‑
sti 24, Ljubljana. Vlagatelji lahko razpisno
dokumentacijo naročijo tudi preko e‑pošte:
bojana.kusar@zzzs.si. Razpisna dokumen‑
tacija je na voljo tudi na spletni strani Zavo‑
da http:www.zzzs.si (rubrika Novosti).
XI. Dodatne informacije: dodatne infor‑
macije o razpisu so na voljo pri Bojani Ku‑
šar, ZZZS, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana,
tel. 01/30‑77‑434, faks 01/23‑12‑182, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob‑1465/09
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in 6. člena Pravilnika
o merilih za sofinanciranje in izvajanje le‑
tnega programa športa na območju občine
Veržej (Ur. l. RS, št. 38/03 in 2/06) objavlja
Občina Veržej
javni razpis
za sofinanciranje programov športa na
območju Občine Veržej za leto 2009
Predmet javnega razpisa so programi
javnega interesa za naslednje vsebine:
1. Vsebine
I. Športna vzgoja otrok, mladine in štu‑
dentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s špor‑
tom zunaj obveznega izobraževalnega pro‑
grama
1.1. Interesna športna vzgoja predšol‑
skih otrok (Zlati sonček, Naučimo se plavati
in 60‑urni programi)
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobve‑
znih otrok (Zlati sonček, Krpan, Naučimo se
plavati in 80‑urni programi)
1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport (cicibani/cici‑
banke, mlajši in starejši dečki/deklice)
1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi
potrebami – 80‑urni programi
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1.5. Interesna športna vzgoja mladine od
15. do 20. leta – 80‑urni programi
1.6. Športna vzgoja mladine, usmerje‑
ne v kakovostni in vrhunski šport (kadeti in
mladinci).
1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami – 80‑urni programi
1.8. Interesna športna dejavnost študen‑
tov – 80‑urni programi
II. Športna rekreacija – 80‑urni programi
članov, socialno‑zdravstveno ogroženih in
starejših od 65 let
III. Kakovostni šport – programi priprav in
tekmovanj registriranih športnikov
IV. Vrhunski šport – programi priprav in
tekmovanj kategoriziranih športnikov
V. Šport invalidov – 80‑urni programi
2. Razvojne in strokovne naloge v špor‑
tu
I. Izobraževanje, usposabljanje in spo‑
polnjevanje strokovnih kadrov
II. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
III. Založniška dejavnost
IV. Športne prireditve
4.1. Organizacija velikih mednarodnih
športnih prireditev (OI, SP, EP ipd.)
4.2. Organizacija športnih prireditev na
državni ravni (DP, Olimpijski teki ipd.)
4.3. Organizacija športno‑rekreativnih
tekmovanj v obliki lig (mali nogomet, nami‑
zni tenis …)
4.4. Organizacija športno‑rekreativnih
tekmovanj v obliki enkratnih tekmovanj
(občinska prvenstva v posamezni špor‑
tni panogi: namizni tenis, tenis, streljanje,
šah …)
4.5. Propagandne akcije in prireditve za
propagando in popularizacijo športnih dejav‑
nosti (cicibaniada, teki, športne igre zapo‑
slenih, poletna olimpiada, športnik leta …)
4.6. Ostale športne prireditve, ki jih izva‑
jajo izvajalci programa športa v občini
V. Športni objekti – gradnja in vzdrževa‑
nje športnih objektov
VI. Informacijski sistem – izdelava infor‑
macijskih baz in programov ter nakup teh‑
nologije
VII. Zavarovanje javnih športnih površin,
odgovornosti strokovnega kadra in udele‑
žencev programov športa
VIII. Delovanje športnih društev in špor‑
tne zveze
3. Prijava na razpis
Na razpis za sofinanciranje športnih
programov iz občinskega proračuna lahko
kandidirajo naslednji izvajalci športnih pro‑
gramov: športna društva, zveze športnih
društev, zavodi, gospodarske družbe, za‑
sebniki in druge organizacije registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu in zavodi s
področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izva‑
janju letnega programa športa v občini.
Pravico do sofinanciranja športnih pro‑
gramov imajo zgoraj našteti nosilci in izva‑
jalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo na‑
slednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da so registrirani za opravljanje dejav‑
nosti na športnem področju,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in registriranih tekmovalcih (velja za športna
društva),
– da imajo zagotovljene materialne, pro‑
storske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih športnih aktivno‑
sti,
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– da izvajajo organizirano redno de‑
javnost, za katero so registrirani, najmanj
30 tednov v letu.
Obrazce za prijavo dvignete na Javnem
zavodu za šport, izobraževanje odraslih in
mladino Ljutomer, Ormoška cesta 22, na
voljo pa so tudi v elektronski obliki, na na‑
slovu: www.simljutomer.si.
1. Prijave pošljite po pošt. v zapečate‑
ni kuverti z oznako »Ne odpiraj – LPŠ – jav‑
ni razpis 2009« na naslov: Občina Veržej,
9241 Veržej, v roku 20 dni po objavi.
2. Za pravočasno prispelo vlogo šteje
tudi posredovanje vloge po e‑pošt. v pred‑
pisanem roku, vendar vloga mora biti po‑
sredovana tudi pismeno, saj jo je potrebno
opremiti z žigom in lastnoročnim podpisom
zakonitega zastopnika pošiljatelja vloge.
4. Končna določila:
– Predlagatelji programov morajo po‑
sredovati natančen opis programa s pred‑
videnim številom udeležencev, krajem izva‑
janja in urnikom.
– Program mora biti finančno ovredno‑
ten in navedeni viri financiranja.
– V roku prispele vloge bodo ovrednote‑
ne v skladu s Pravilnikom o merilih za so‑
financiranje in izvajanje letnega programa
športa v občini.
– Z izbranimi izvajalci športnih progra‑
mov bodo sklenjene pogodbe.
Vse dodatne informacije dobite osebno
ali po tel. 02/585‑89‑60, na Javnem zavodu
za šport, izobraževanje odraslih in mladino
Ljutomer.
Občina Veržej
Ob‑1466/09
Občina Mežica na podlagi 10. člena Za‑
kona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in
Pravilnika o vrednotenju programov športa
v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 28/03)
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa, ki jih bo v letu
2009 Občina Mežica sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica.
2. Predmet javnega razpisa: sofinan‑
ciranje programov športa, ki jih bo v letu
2009 Občina Mežica sofinancirala iz občin‑
skega proračuna.
3. Na razpisu lahko sodelujejo: športna
društva, zveze športnih društev, ki jih usta‑
novijo društva za posamezna področja ozi‑
roma športne panoge, zavodi, gospodarske
družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registri‑
rane za opravljanje dejavnosti na področju
športa, javni zavodi s področja vzgoje in
izobraževanja v Občini Mežica.
4. Pogoji sofinanciranja:
– da so registrirani v skladu z zakonom
o društvih, s sedežem v občini in v njej
pretežno izvajajo svojo dejavnost, oziroma
organizacije, ki imajo v svoji dejavnosti re‑
gistrirano športno dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, ka‑
drovske, organizacijske in prostorske po‑
goje za uresničitev načrtovanih športnih
aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o registri‑
ranih tekmovalcih, članstvu in plačani čla‑
narini,
– da imajo poravnane vse obveznosti do
občine in športne zveze.
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5. Iz proračunskih sredstev se bodo so‑
financirali naslednji programi:
– interesna športna vzgoja otrok, mladi‑
ne in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s po‑
sebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
– vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
– delovanje zvez športnih društev,
– propagandna dejavnost v športu.
6. Okvirna vrednost sredstev je
Skupna okvirna vrednost sredstev jav‑
nega razpisa je 41.280 eurov, od tega za:
– društva – kakovostni šport 34.000 eu‑
rov,
– programe športne vzgoje otrok
3.000,00 eurov,
– promocijske prireditve 1.280 eurov,
– športno rekreacijo odraslih 3.000 eu‑
rov.
7. Predlagatelji programov morajo po‑
sredovati natančen opis programa s pred‑
videnim številom udeležencev, krajem izva‑
janja programa in urnikom.
8. Program mora biti finančno ovrednoten
in navedeni morajo biti viri sofinanciranja.
9. Predlagatelji morajo programu prilo‑
žiti izpolnjeno vlogo, ki jo dobijo na sedežu
Občine Mežica.
10. Rok za prijavo na razpis je 28. fe‑
bruar 2009.
11. V roku prispele prijave bodo ovre‑
dnotene v skladu z letnim programom špor‑
ta in z merili za vrednotenje financiranja
programov športa, ki se sofinancirajo iz
občinskega proračuna.
12. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe po sprejemu proračuna.
13. Prijave je potrebno poslati na na‑
slov: Občina Mežica, Trg svobode 1, Meži‑
ca, s pripisom »Javni razpis – šport«.
14. Podrobnejše informacije so na voljo
na sedežu Občine Mežica, tel. 82‑79‑356.
Občina Mežica
Ob‑1467/09
Občina Mežica na podlagi 9. člena Pra‑
vilnika o merilih in načinu izbire projektov,
programov in dejavnosti na področju kultu‑
re, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Mežica (Uradni list RS, št. 28/03) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov, projektov in dejavnosti
na področju kulture, ki jih bo Občina
Mežica sofinancirala iz občinskega
proračuna v letu 2009
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
društva, organizacije, zavodi in posamezni‑
ki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Mežica, da iz‑
vajajo dejavnost v Občini Mežica, da imajo
določeno število članov v Občini Mežica ali
da je njihovo delovanje oziroma so njihovi
projekti drugače vezani z Občino Mežica,
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih oziroma da so ustanovljeni v
skladu s predpisi, ki urejajo njihov status
in delovanje,
– da imajo materialne, kadrovske in dru‑
ge pogoje za delovanje,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,

– da predložijo ustrezen letni program
dela.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofi‑
nancirali projekti, programi in dejavnosti na
naslednjih področjih kulture:
– glasbena dejavnost – odrasli, otroški
pevski zbori, instrumentalni orkestri,
– gledališka dejavnost,
– lutkovna dejavnost,
– recitacijska in literarna dejavnost,
– folklorna in plesna dejavnost,
– likovna, fotografska in filmska dejav‑
nost,
– ohranjanje kulturne dediščine (muzej‑
ska in zgodovinska dejavnost),
– galerijska dejavnost.
3. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost sredstev javnega razpisa je ca.
31.402 €.
4. Rok za porabo sredstev: sofinancira‑
jo se projekti, programi in dejavnosti, ki se
bodo izvedle v letu 2009. Sredstva niso pre‑
nosljiva.
5. Razpisni rok in način dostave ponudb
Rok za prijavo na razpis je 28. februar
2009.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter
vsebovati zahtevane priloge.
Nepravočasno prispelih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Ponudba v zaprti kuverti mora biti označe‑
na z imenom in naslovom ponudnika, v spo‑
dnjem levem kotu pa opremljena s pripisom
»Ne odpiraj – javni razpis – kultura«.
6. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo komisija opravila
po preteku razpisnega roka. Odpiranje ne
bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
ponudnike pozvala, da v roku 8 dni prijavo
dopolnijo. V primeru, da ponudnik prijave v
danem roku ne bo dopolnil, bo ponudba izlo‑
čena kot nepopolna.
7. Dodatne informacije: vse informacije
v zvezi z javnim razpisom so na voljo na
sedežu Občine Mežica ali po telefonu na
številki 02/827‑93‑56, kontaktna oseba je
Olga Vršič.
8. Razpisna dokumentacija: razpisno do‑
kumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na
sedežu Občine Mežica, Trg svobode 1, 2392
Mežica, v času uradnih ur od ponedeljka do
petka od 8. do 13. ure, od dneva objave jav‑
nega razpisa, do dneva, ko se izteče rok za
oddajo ponudb.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni po
poteku rokov za pritožbe.
Občina Mežica
Št. 430‑84/2008
Ob‑1468/09
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodar‑
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93)
in 42. člena Zakona o javno‑zasebnem par‑
tnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) Občina
Postojna objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
obvezne občinske gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov ter odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju
Občine Postojna
1. Občina Postojna objavlja javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje obve‑
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zne občinske gospodarske javne službe
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
ter odlaganja ostankov predelave ali od‑
stranjevanja komunalnih odpadkov na ob‑
močju Občine Postojna.
2. Pogoje javnega razpisa, razpisno do‑
kumentacijo in ostalo dokumentacijo lahko
kandidati dobijo na spletnem naslovu http://
www.enarocanje.si/ (Aktualna javna naroči‑
la) in na spletni strani družbe Praetor d.o.o.
(http://www.praetor.si/). Zainteresirani po‑
nudniki lahko razpisno dokumentacijo pri‑
dobijo tudi tako, da pošljejo pisni zahtevek
za pridobitev razpisne dokumentacije, ki se
naslovi na: Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000
Ljubljana, s pripisom »Zahteva za razpisno
dokumentacijo – Koncesija Postojna«.
Razpisna dokumentacija na internetnem
naslovu je na voljo brezplačno.
Občina Postojna
Št. 610‑0002/2009
Ob‑1472/09
Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov ter pro‑
gramov za mlade v občini Sevnica (Uradni
list RS, št. 119/07 z dne 24. 12. 2007), Ob‑
čina Sevnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih
programov in projektov ter programov
za mlade v Občini Sevnica v letu 2009
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira‑
nje naslednjih programov in projektov:
– neformalno izobraževanje in usposa‑
bljanje mladih za mladinsko delo,
– prostovoljno mladinsko delo,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– participacija, aktivno državljanstvo,
človekove pravice,
– mednarodno mladinsko delo,
– mobilnost mladih,
– raziskovalno delo mladih.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija‑
vitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– njihova vloga se nanaša na področja
mladinskega dela iz razpisne dokumenta‑
cije, pri čemer se štejejo za nosilce ali upo‑
rabnike mladinskega dela predvsem mladi
v starosti od 15. do 29. leta;
– so registrirani v RS kot pravna ose‑
ba, ki je praviloma nevladna, neprofitna in
opravlja registrirane dejavnosti, namenjene
predvsem za otroke in mladino v skladu s
tem pravilnikom;
– so nosilci dejavnosti, ki v praksi (ak‑
tivno delujejo) obstajajo vsaj 6 mesecev
oziroma pridobijo dovoljenje za pravico do
sofinanciranja od Urada za mladino in ima‑
jo sedež v Občini Sevnica;
– da zagotovijo ustrezne prostorske
pogoje in priskrbijo tehnične, materialne,
kadrovske in organizacijske pogoje za iz‑
vedbo programov oziroma dejavnosti, ki jih
opravljajo v skladu z veljavno zakonodajo;
– da uveljavljajo pluralno programsko
zasnovo, ki se odraža v letnem programu
dela z več različnimi dejavnostmi oziroma
programi;
– da uveljavljajo takšno notranjo organi‑
zacijsko shemo, ki omogoča demokratično
obravnavo in koordinacijo izvedbe planira‑
nega programa;
– dejavnosti se morajo opravljati na ob‑
močju Občine Sevnica ali območju več lo‑

kalnih skupnosti (z namenom teritorialnega
ali programskega povezovanja),
– da organizacije (razen pravnih oseb
iz devete alineje teg. člena) za izvajanje
programa zagotavljajo najmanj 10% delež
sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno
izdelano finančno konstrukcijo, iz katere
so razvidni prihodki in odhodki izvajanja
dejavnosti, ki je predmet tega pravilnika,
delež javnih sredstev, delež sredstev upo‑
rabnikov, delež sredstev iz drugih virov in
pričakovano financiranje na podlagi tega
pravilnika. Prihodki vlagatelja morajo biti
enaki odhodkom;
– da pravne osebe, ustanovljene po
Zakonu o skupnosti študentov in druge
pravne osebe, ki se financirajo iz naslova
koncesijskih dajatev na študentsko delo,
za izvajanje programa zagotavljajo naj‑
manj 50% delež sofinanciranja iz drugih
virov in imajo jasno izdelano finančno kon‑
strukcijo.
Na razpis se lahko prijavijo:
– društva, klubi in njihove zveze,
– druge nevladne organizacije.
Občinska resorna zveza mladinskih dru‑
štev in organizacij se lahko prijavi le kot iz‑
vajalec projekta/programa, pri čemer mora
predložiti sklep pristojnega organa zveze o
odobritvi izvedbe projekta/programa.
Izvajalci morajo biti registrirani na ob‑
močju Občine Sevnica.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega
pravilnika, niso namenjena sofinanciranju
programov, ki jih posamezni izvajalci iz‑
vajajo kot redne programe (zakonska ali
pogodbena obveznost).
4. Višina razpoložljivih sredstev: višina
razpoložljivih sredstev za leto 2009 znaša
24.241,00 €.
5. Osnovna merila za izbor
Za vrednotenje vlog za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov ter pro‑
gramov za mlade bodo upoštevana nasle‑
dnja merila in kriteriji: preglednost, število
aktivnih vključenih članov v mladinskih pro‑
gramih in projektih ali programih za mlade,
delež lastnih sredstev za izvedbo mladin‑
skih programov in/ali projektov, ekonomič‑
nost, prednostna področja, inovativnost,
dostopnost, kontinuiranost, tradicionalnost,
meddruštveno povezovanje, mreženje in
partnerstva, krepitev prednostnih vrednot,
vključenost v občinsko resorno zvezo ali
mladinski svet.
Podrobnejše ocenjevanje vlog po na‑
vedenih merilih in kriterijih je določeno s
Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih
programov in projektov ter programov za
mlade v občini Sevnica (Uradni list RS,
št. 119/07 z dne 24. 12. 2007), ki ga bodo
prijavitelji prejeli kot sestavni del razpisne
dokumentacije.
Programi izvajalcev, ki se financirajo ali
sofinancirajo iz katerega koli drugega jav‑
nega razpisa Občine Sevnica, ne morejo
biti predmet sofinanciranja po merilih tega
pravilnika.
6. Posredovanje potrebne dokumenta‑
cije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpol‑
njeni obrazci iz razpisne dokumentacije,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe,
– kopija odločbe oziroma sklepa o re‑
gistraciji.
Prijave na razpis morajo biti popolne.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sred‑
stev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2009.
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8. Rok za predložitev prijav in način
predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpo‑
zneje do 23. februarja 2009 do 12. ure na
naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica.
Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti
oddane obvezno s priporočeno pošt. naj‑
pozneje 23. 2. 2009 (datum poštnega žiga
na dan 23. 2. 2009).
Prijave morajo biti oddane v zaprti ku‑
verti z oznako »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis za sofinanciranje mladinskih
programov in projektov ter programov za
mlade v letu 2009«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti obve‑
zno naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Strokovna komisija, imenovana s skle‑
pom župana Občine Sevnica, bo z odpi‑
ranjem začela 25. 2. 2009 ob 12. uri v
prostorih Občine Sevnica. Odpiranje ne bo
javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku
8 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da pre‑
dlagatelj v zahtevanem roku ne bo dopolnil
vloge, bo vloga izločena in s sklepom zavr‑
žena kot nepopolna.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozne‑
je v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogod‑
be o sofinanciranju programov.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva objave v Ura‑
dnem listu RS do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Občine Sevni‑
ca (www.obcina‑sevnica.si) in na spletni
strani KŠTM Sevnica (www.kstm.si) ali jo
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevni‑
ca, pri Petri Biderman, tel. 07/81‑61‑073,
e‑mail: petra.biderman@kstm.si, vsak de‑
lovni dan v času od 8. do 11. ure.
Občina Sevnica
Št. 430‑1/2009‑3
Ob‑1497/09
Na podlagi 19. člena Zakona o spod‑
bujanju razvoja turizma (Uradni list RS,
št. 2/04), Pravilnika o postopkih za izvr‑
ševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07), določil Odloka o proračunu Ob‑
čine Sežana za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 121/08) in Pravilnika o merilih za sofi‑
nanciranje dejavnosti turističnih društev in
drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeše‑
vanjem razvoja turizma v Občini Sežana
(Uradni list RS, št. 43/02 in 43/07), objavlja
Občina Sežana
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti turističnih
društev in tistih društev, ki se ukvarjajo
s pospeševanjem turizma v Občini
Sežana za leto 2009
(v nadaljevanju: razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Seža‑
na.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje dejavnosti turističnih društev
in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospe‑
ševanjem turizma v Občini Sežana za leto
2009.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev
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Upravičenci do sredstev so turistična
društva in druga društva, ki se ukvarjajo s
pospeševanjem turizma v Občini Sežana in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani po Zakonu o dru‑
štvih,
– da imajo v statutu in v programu dru‑
štva za leto 2009 opredeljene turistične
aktivnosti,
– da izpolnjujejo druge pogoje, ki so
potrebni za delovanje društev.
Prijavitelji, ki so za prijavljeni program
že prejeli sredstva na drugih razpisih Ob‑
čine Sežana oziroma so bili (bodo) njihovi
programi v letu 2009 kakorkoli že financira‑
ni iz proračuna Občine Sežana, niso upra‑
vičeni do sredstev po tem razpisu.
4. Višina sredstev: višina predvidenih
sredstev je 20.000,00 EUR.
5. Obdobje za porabo sredstev: dode‑
ljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2009, v skladu s predpisi, ki določajo izvr‑
ševanje proračuna. Prijavitelj mora Občini
Sežana najkasneje do 31. 1. 2010 podati
finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi
prijavljenega programa.
6. Razpisni rok: razpis se odpre nasle‑
dnji dan po objavi v Uradnem listu RS in
zaključi 30. dan od dneva objave.
7. Oddaja in dostava vlog
Vloga na razpis mora biti izpolnjena iz‑
ključno na obrazcu, ki je sestavni del raz‑
pisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na
ustreznih mestih podpisana ter žigosana
in mora vsebovati vse obvezne priloge,
dokazila in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispe‑
le do zadnjega dne predpisanega roka do
12. ure, v sprejemno pisarno Občine Seža‑
na, Partizanska cesta 4, Sežana.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošilja‑
telja na hrbtni strani ovojnice in označene
z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis Turi‑
zem« na prednji strani ovojnice.
Za prepozno se šteje vloga oziroma
prijava, ki ni bila oddana priporočeno na
pošt. ali ni bila predložena vložišču Občine
Sežana v razpisnem roku.
8. Obravnava vlog
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Komisija bo obravnavala pravočasno
prispele in pravilno označene vloge v roku
20 dni po zaključku razpisa.
Komisija bo po odpiranju iz nadaljnjega
postopka izločila vse vloge oziroma prijave
prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge oziroma prijave in pre‑
pozne dopolnitve vlog oziroma prijav.
Za nepopolno se šteje vloga oziroma
prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sesta‑
vin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo,
naštetih v javnem razpisu pod točko 10.
Vlagatelje nepopolnih vlog oziroma prijav
bo komisija pozvala k dopolnitvi v roku 8
dni po prejemu poziva. Nepopolne vloge
oziroma prijave, ki jih prijavitelji v navede‑
nem roku ne bodo dopolnili, se s sklepom
zavržejo.
Komisija bo na podlagi meril predlagala
višino sredstev za sofinanciranje posame‑
znih programov prijaviteljev. Kolikor bodo
na razpis prijavljeni programi presegali raz‑
pisano višino sredstev, bo le‑ta razdeljena
v temu ustreznih deležih.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Občina Sežana lahko javni razpis po
prosti presoji brez kakršnihkoli posledic
razveljavi ali razdeli le določen del razpo‑
ložljivih sredstev.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v
45. dneh po sprejeti odločitvi. Z izbranimi
izvajalci programov bodo sklenjene pogod‑
be, v katerih bodo opredeljene medsebojne
pravice in obveznosti.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– navodilo za izpolnjevanje razpisne do‑
kumentacije,
– prijavni obrazec,
– merila za sofinanciranje.
Razpisno dokumentacijo lahko zainte‑
resirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik
v sprejemni pisarni – vložišču Občine Se‑
žana, Partizanska cesta 4, Sežana – soba
št. 10, na voljo pa je tudi na spletni strani
Občine Sežana: http://www.sezana.si.
10. Pristojni uslužbenci za dajanje infor‑
macij in pojasnil: Mateja Grzetič Žerjal, tel.
05/73‑10‑139, mateja.grzetic@sezana.si.
11. Vsebina vloge oziroma prijave
Vloge oziroma prijave na razpis morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– dokazilo o registraciji oziroma delo‑
vanju društva,
– podpisano in žigosano izjavo, da pro‑
gram ni oziroma ne bo (so)financiran tudi iz
drugih postavk proračuna Občine Sežana
za leto 2009,
– podpisano in žigosano izjavo o neza‑
vajajočih podatkih.
Komisija lahko naknadno zahteva še
predložitev drugih dokumentov, kot doka‑
zilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih
obrazcih.
Občina Sežana
Št. 410‑295/2008‑2
Ob‑1521/09
Občina Postojna objavlja na podlagi Za‑
kona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02 in spremembe),
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS,
št. 94/07), Statuta Občine Postojna (Ur. l.
RS, št. 30/07) in Navodil o sofinanciranju
izvedbe kulturnih projektov v Občini Postoj‑
na za leto 2009
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
izvedbe kulturnih projektov v Občini
Postojna za leto 2009
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Po‑
stojna.
2. Predmet javnega razpisa: zbiranje
predlogov za sofinanciranje izvedbe kul‑
turnih projektov v Občini Postojna za leto
2009, in sicer:
a) tradicionalne kulturne prireditve,
b) letni poletni festival,
c) ostale prireditve, ki so v javnem in‑
teresu,
d) mednarodna tekmovanja s področja
kulturnih dejavnosti.
3. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje kultur‑
no‑umetniških dejavnosti; dejavnosti turi‑
stičnih društev; dejavnosti dela z mladimi;
dejavnosti na področju humanitarnosti, so‑
ciale, zdravstva; dejavnosti na področjih
družbenih dejavnosti, vendar njihove prija‑

vljene vsebine niso predmet drugih razpi‑
snih področij v Občini Postojna;
– imajo sedež v Občini Postojna oziro‑
ma delujejo na območju Občine Postojna;
– dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi;
– projekt se izvaja na območju Občine
Postojna in je namenjen pretežno prebival‑
cem iz Občine Postojna v letu 2009;
– imajo zagotovljene materialne, pro‑
storske, kadrovske in organizacijske mo‑
žnosti za izvedbo projekta;
– projekt mora imeti pregledno in jasno
konstrukcijo prihodkov in odhodkov z raz‑
vidnimi viri financiranja;
– projekt je finančno uravnotežen, kar
pomeni, da se skupne vrednosti predvide‑
nih odhodkov in prihodkov celotnega pro‑
grama ali projekta, prikazanih v finančni
zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
Pogoji so izločitveni.
Na razpisu ne morejo kandidirati:
– zavodi, katerih ustanovitelj je lokalna
skupnost ali država;
– društva, zveze društev, združenja, ki
se financirajo neposredno iz proračuna Ob‑
čine Postojna (razen za projekte, ki so v
interesu Občine Postojna).
4. Posebni pogoji
Prijavitelj lahko za posamezni kulturni
projekt kandidira le na enem razpisu s po‑
dročja družbenih dejavnosti Občine Postoj‑
na v letu 2009.
Prijavitelj mora za izvedbo kulturnega
projekta zagotoviti najmanj 30% sredstev
vrednosti prijavljenega projekta iz lastnih
in/ali drugih virov. Kolikor prijavitelj teh
sredstev ne zagotavlja, se prijava na ta del
razpisa izloči iz nadaljnjega postopka.
5. Predmet sofinanciranja: kulturni pro‑
jekti – javne kulturne in druge prireditve v
letu 2009.
6. Okvirna višina sredstev, ki je name‑
njena za sofinanciranje kulturnih projek‑
tov v Občini Postojna za leto 2009 znaša
60.440,00 €.
Najvišji znesek sofinanciranja po razpi‑
su je 11.000,00 €.
Prijava na razpis mora biti dostavljena
na razpisnih obrazcih naročnika in mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke,
določene v razpisni dokumentaciji.
7. Razpisno dokumentacijo lahko zain‑
teresirani ponudniki dvignejo v sprejemni
pisarni Občine Postojna, Ljubljanska cesta
4, Postojna. Razpisna dokumentacija je ob‑
javljena in dostopna tudi na spletni strani
Občine Postojna – www.postojna.si.
8. Prijave z razpisno dokumentacijo po‑
šljite ali dostavite v zaprti kuverti na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, z oznako »Ne odpiraj – razpis
Kulturni projekti 2009«.
9. Rok za prijavo je do vključno 9. 3.
2009. Za pravočasno se šteje vloga, ki je
bila oddana najkasneje zadnji dan roka za
oddajo vlog, priporočeno po pošti. Komisija
ne bo obravnavala vlog, ki bodo oddane
po določenem roku za oddajo predlogov,
neustrezno naslovljene in nepopolne gle‑
de izpolnjenih obrazcev oziroma zahteva‑
nih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev
predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu
o dopolnitvi.
10. Izbrani programi bodo sofinancirani
na podlagi meril in kriterijev, določenih v
Navodilih o sofinanciranju kulturnih projek‑
tov, ki jih je sprejel župan Občine Postojna,
št. 410‑295/2008‑1, dne 20. 1. 2009.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
9. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev
bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30
dni po poteku razpisnega roka. Z vlagatelji,
katerim bodo dodeljena sredstva za sofi‑
nanciranje kulturnih projektov, bodo skle‑
njene pogodbe o sofinanciranju.
10. Dodatne informacije lahko zain‑
teresirani dobijo na Občini Postojna v
času uradnih ur: Bernarda Lenarčič, tel.
05/72‑80‑700 ali e‑pošta: bernarda.lenar‑
cic@postojna.si.
Občina Postojna
Št. 410‑294/2008‑2
Ob‑1522/09
Občina Postojna objavlja na podlagi Za‑
kona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02 in spremembe),
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS,
št. 94/07), Statuta Občine Postojna (Ur. l.
RS, št. 30/07) in Navodil o sofinanciranju
delovanja društev v Občini Postojna v letu
2009
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
delovanja društev v Občini Postojna za
leto 2009
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Po‑
stojna.
2. Predmet javnega razpisa: zbiranje
predlogov za sofinanciranje izvedbe pro‑
gramov na področju:
– ljubiteljske kulturne dejavnosti (pev‑
ska zborovska dejavnost, godbeniška de‑
javnost, uprizoritvena umetnost, glasbena
umetnost, vizualna umetnost, druge vsebi‑
ne s področja kulture);
– društvene turistične dejavnosti;
– dejavnosti mladih; dejavnosti s podro‑
čja humanitarnosti, sociale in zdravstva;
drugih programov društev.
3. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje kultur‑
no‑umetniških dejavnosti; dejavnosti turi‑
stičnih društev; dejavnosti dela z mladimi;
dejavnosti na področju humanitarnosti, so‑
ciale, zdravstva; dejavnosti na področjih
družbenih dejavnosti, vendar njihove prija‑
vljene vsebine niso predmet drugih razpi‑
snih področij v Občini Postojna;
– imajo sedež v Občini Postojna oziro‑
ma delujejo na območju Občine Postojna;
– dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi;
– imajo potrjen program dela in delujejo
najmanj 1 leto;
– imajo zagotovljene materialne, pro‑
storske, kadrovske in organizacijske mo‑
žnosti za uresničitev načrtovanih aktivno‑
sti;
– vsako leto ob razpisu za tekoče leto
oziroma najpozneje do konca februarja
predložijo poročilo o realizaciji programov
in plan aktivnosti za prihodnje leto.
Na razpisu ne morejo kandidirati:
– zavodi, katerih ustanovitelj je lokalna
skupnost ali država;
– društva, zveze društev, združenja, ki
se financirajo neposredno iz proračuna Ob‑
čine Postojna (razen za projekte, ki so v
interesu Občine Postojna).
Društva, v okviru katerih deluje več sek‑
cij oziroma podskupin, na razpisu sodeluje‑
jo z eno prijavo.
4. Posebni pogoji: prijavitelj mora za
izvedbo letnega programa oziroma projek‑
ta zagotoviti vsaj 30% sredstev vrednosti

prijavljenega programa oziroma projekta iz
lastnih in/ali drugih virov. Kolikor prijavitelj
teh sredstev ne zagotavlja, se prijava izloči
iz nadaljnjega postopka.
5. Okvirna višina sredstev, ki je name‑
njena za sofinanciranje dejavnosti po po‑
sameznih področjih dejavnosti društev v
Občini Postojna za leto 2009 znaša za:
– programe redne ljubiteljske kulturne
dejavnosti v letu 2009 in turističnih društev
v letu 2009 – 59.302,00 €;
– programe dejavnosti dela z mladimi,
dejavnosti na področju humanitarnosti, so‑
ciale, zdravstva; drugih programov v letu
2009 – 50.315,00 €.
V primeru, da na posameznem podro‑
čju sredstva ne bodo porabljena, se lahko
prerazporedijo na druga področja javnega
razpisa.
Prijava na razpis mora biti dostavljena
na razpisnih obrazcih naročnika in mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke,
določene v razpisni dokumentaciji.
6. Razpisno dokumentacijo lahko zain‑
teresirani ponudniki dvignejo v sprejemni
pisarni Občine Postojna, Ljubljanska cesta
4, Postojna. Razpisna dokumentacija je ob‑
javljena in dostopna tudi na spletni strani
Občine Postojna – www.postojna.si.
7. Prijave z razpisno dokumentacijo po‑
šljite ali dostavite v zaprti kuverti na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, z oznako »Ne odpiraj – razpis
Delovanje društev – 2009«.
8. Rok za prijavo je do vključno 9. 3.
2009. Za pravočasno se šteje vloga, ki je
bila oddana najkasneje zadnji dan roka za
oddajo vlog, priporočeno po pošti. Komisija
ne bo obravnavala vlog, ki bodo oddane
po določenem roku za oddajo predlogov,
neustrezno naslovljene in nepopolne gle‑
de izpolnjenih obrazcev oziroma zahteva‑
nih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev
predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu
o dopolnitvi.
9. Izbrani programi bodo sofinancirani
na podlagi meril in kriterijev, določenih v
Navodilih o sofinanciranju delovanja dru‑
štev v Občini Postojna, ki jih je sprejel žu‑
pan Občine Postojna, št. 410‑294/2008‑1,
dne 20. 1. 2009.
10. Sklep o dodelitvi finančnih sred‑
stev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku
30 dni po poteku razpisnega roka. Z vlaga‑
telji, katerim bodo dodeljena sredstva za
sofinanciranje dejavnosti, bodo sklenjene
pogodbe o sofinanciranju.
11. Dodatne informacije lahko zain‑
teresirani dobijo na Občini Postojna v
času uradnih ur: Bernarda Lenarčič, tel.
05/72‑80‑700 ali e‑pošta: bernarda.lenar‑
cic@postojna.si.
Občina Postojna
Št. 410‑326/2009
Ob‑1523/09
Na podlagi Statuta Občine Postojna
(Ur. l. RS, št. 30/07), Odloka o proračunu
Občine Postojna za leto 2009 (Ur. l. RS,
št. 117/07, 121/08) objavlja župan Občine
Postojna
javni razpis
za sofinanciranje obnove in
vzdrževanja spomenikov in objektov
kulturne dediščine v Občini Postojna v
letu 2009
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je zbiranje predlogov
za sofinanciranje obnove in vzdrževanje
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spomenikov in spominskih obeležij na ob‑
močju Občine Postojna v letu 2009.
Višina sredstev, ki so za predmet jav‑
nega razpisa v proračunu Občine Pivka za
leto 2009 znaša 32.000,00 €, proračunska
postavka: vzdrževanje in obnova kulturne
dediščine.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pre‑
dlagatelji: na razpis za zbiranje ponudb se
lahko prijavijo lastniki ali upravljavci spo‑
menikov, drugih infrastrukturnih objektov s
področja kulturne dediščine in spominskih
obeležij, lociranih na območju Občine Po‑
stojna.
3. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
in obravnava vlog
Pri vrednotenju vlog se bodo upoštevali
predvsem naslednji kriteriji:
– višina zagotovljenih lastnih sredstev
(iz proračuna Občine Postojna se sofinan‑
cira do 50% vrednosti investicije);
– pomembnost spomenika z vidika kul‑
turne dediščine;
– zaključek del ali predvidene faze ob‑
nove in vzdrževanja v letu 2009 (predmet
sofinanciranja so tudi stroški, ki so nastali
po 1. 1. 2008);
– vrsta predvidenih del za obnovo in
vzdrževanje. Prednost pri sofinanciranju
bodo imeli predlagatelji, katerih posegi so
namenjeni preprečevanju nastajanja ali
povečevanja škode na objektu ter objekti
javnega pomena;
– vrednost izvedbenih del.
Prispele vloge bo odprla, pregledala in
ocenila tri‑članska komisija, ki jo imenuje
župan. Imenovana komisija bo o postopku
zbiranja ponudb sestavila poročilo, na pod‑
lagi pogojev in meril, ocenila popolne vloge
ter pripravila predlog sofinanciranja.
Občinska uprava bo na podlagi poročila
komisije, pogojev tega razpisa ter pred‑
pisanih kriterijev za porabo proračunskih
sredstev s sklepom odločila o višini sofi‑
nanciranja posameznega projekta. Na pod‑
lagi sklepa bo podpisana pogodba.
4. Vsebina prijave na razpis je oprede‑
ljena v razpisni dokumentaciji. Razpisna
dokumentacija je na voljo z dnem objave v
Uradnem listu RS, na spletni strani občine:
www.postojna.si in v sprejemni informacij‑
ski pisarni občine.
5. Oddaja prijave
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih, kateri morajo biti prilo‑
žene vse priloge, določene v razpisni do‑
kumentaciji. Vlogo je potrebno v zapeča‑
teni ovojnici predložiti na naslov: Občina
Postojna – sprejemno informacijska pisar‑
na z vložiščem, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, s pripisom »Ne odpiraj – razpis
2009 – Kulturna dediščina« do vključno
9. 3. 2009, oziroma najkasneje ta dan od‑
dana na pošt. kot priporočena pošiljka. Na
ovojnici mora biti navedba prijavitelja.
Nepopolne vloge bodo zavrnjene.
Dodatne informacije lahko predlagatelji
dobijo v občinski upravi v času uradnih ur:
Bernarda Lenarčič, tel. 72‑80‑700, oziroma
preko e‑pošt. bernarda.lenarcic@postojna.
si.
6. Koriščenje sredstev: sredstva bo iz‑
brani prijavitelj koristil na način, ki bo pred‑
pisan s pogodbo o financiranju.
7. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
predlagatelji bodo o izboru obveščeni v
roku 30 dni od odpiranja vlog.
Občina Postojna
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Ob‑1516/09
Na podlagi 12. člena statuta Kemijski
inštitut objavlja
javni razpis
za imenovanje
1. vodje Laboratorija za računalniške bioznanosti in bioinformatiko m/ž
(L01),
2. vodje Laboratorija za strukturo biomolekul m/ž (L14),
3. vodje Laboratorija za molekularno
modeliranje m/ž (L17).
Vodjo laboratorija imenuje direktor, ob
mnenju znanstvenega sveta in soglasju
upravnega odbora. Imenovan je za 4 leta
in je po končanem mandatu lahko znova
imenovan.
Pričetek mandata je 1. 5. 2009 ali po
dogovoru.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– doktorat znanosti,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– mednarodno primerljivi raziskovalni
ali tehnološko‑razvojni rezultati v zadnjih
petih letih,
– izpolnjevati pogoje za vodjo razisko‑
valnega projekta (29. člen Zakona o razi‑
skovalni in razvojni dejavnosti),
– vodstvene in organizacijske sposob‑
nosti.
Prijava mora vsebovati:
– življenjepis in bibliografske podatke,
– program delovanja oziroma usmeritve
za delo laboratorija.
Informacije so kandidatom na voljo
pri direktorju Kemijskega inštituta po tel.
01/47‑60‑210.
Pisne ponudbe z ustreznimi dokazili po‑
šljite v 15 dneh po tej objavi na naslov:
Kemijski inštitut, p.p. 660, Hajdrihova 19,
1001 Ljubljana, z oznako »Razpis vodja
laboratorija – 2009«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v
osmih dneh po odločitvi.
Kemijski inštitut Ljubljana
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Javne dražbe
Št. 4780‑312/2008
Ob‑1520/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena
Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in 38. člena Uredbe o stvarnem premože‑
nju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07), Odloka o proraču‑
nu Mestne občine Ljubljana za leto 2008
(Uradni list RS, št. 122/07) in Programa
prodaje finančnega in stvarnega premože‑
nja Mestne občine Ljubljana za leto 2008
in 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organi‑
zatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1 Zazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 513/3 parkirišče v izmeri 1356 m² in parc.
št. 513/6 zelenica v izmeri 292 m², obe vpi‑
sani v zk vl. št. 1072, k.o. Brinje I.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po
določilih dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za obmo‑
čje Mestne občine Ljubljana nahaja v ob‑
močju urejanja BI 2/2 Šolski center, v mor‑
fološki enoti 3 A/2, v površinah, namenjenih
za inštitute, šolstvo in zdravstvo oziroma
po podrobnejši namenski rabi v površinah,
namenjenih za osrednje dejavnosti – prosto‑
stoječi zazidavi.
Območje urejanja BI 2/2 Šolski center,
kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja
z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih
za plansko celoto B2 Bežigrad – vzhod in z
Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih
za plansko celoto B1 Bežigrad – zahod.
Mestna občina Ljubljana si pridrži pra‑
vico do brezplačnega prenosa (vrnitve), po
pravnomočni odločbi GURS o parcelaciji
ustreznega dela prodanega zemljišča, ki bo
opredeljen in določen kot cesta.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 1.071.200,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja je 10.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v
obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana ponudni‑
ku, za katerega bo imenovana Komisija

Mestne občine Ljubljana ugotovila, da je
ponudil najvišjo ceno.
4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključ‑
ku javne dražbe. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po po‑
ravnanih vseh stroških se bo kupcu nepre‑
mičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepre‑
mičnini v pristojni zemljiški knjigi.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po izstavitvi računa po sklenitvi prodajne po‑
godbe je bistvena sestavina pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne ob‑
čine Ljubljana številka: 01261‑0100000114,
sklic na številko: 007‑19000, v 8 dneh od
izstavitve računa po sklenjeni pogodbi, v
enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dol‑
žan plačati še davek na promet nepremič‑
nine, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 24. 2.
2009, na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, v Klubu 15, z začet‑
kom ob 10. uri.
Kandidati se bodo morali eno uro pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje do‑
mača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki
izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na ne‑
premičninah v lasti RS in ki se pravočasno
in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora na‑
našati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v pri‑
meru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.

7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je overjena.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 20% iz‑
klicne cene, na podračun enotnega zakla‑
dniškega računa Mestne občine Ljubljana
številka: 01261‑0100000114, sklic na šte‑
vilko: 201006, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba BI 2/2 Šolski center«.
8.2 Plačana varščina se izbranemu po‑
nudniku vračuna v kupnino, ostalim ponu‑
dnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o po‑
gojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije za
ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti
na Mestni občini Ljubljana, Mestna upra‑
va, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306‑10‑68, kontaktna oseba je Darja
Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije v
zvezi z nepremičnino je možen po predho‑
dnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspe‑
šno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postop‑
ku je mogoče podati, dokler ni končan zapi‑
snik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla imenovana
Komisija Mestne občine Ljubljana v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega po‑
sla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vpla‑
čano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Ljubljana http://
www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/de‑
fault.html.
Mestna občina Ljubljana
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Razpisi delovnih mest
Ob‑1457/09
Svet zavoda Šolske storitvene dejavnosti
»Petka« Žalec na podlagi 5. člena Pravil za‑
voda Šolske storitvene dejavnosti »Petka«
Žalec razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– najmanj VII/2. stopnja strokovne izo‑
brazbe ekonomske ali organizacijske smeri,
– najmanj 5 let vodstvenih delovnih iz‑
kušenj.
Mandat direktorja traja 5 let in je po pre‑
teku mandata lahko ponovno imenovan.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in življenjepisom pošljite v roku 10 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS na naslov:
Svet zavoda Šolske storitvene dejavnosti
»Petka« Žalec, Ul. Ivanke Uranjek 2, 3310
Žalec, s pripisom »za razpis direktorja«.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v za‑
konitem roku po opravljenem postopku.
Svet zavoda Šolske storitvene
dejavnosti »Petka« Žalec
Št. 013‑2/2009‑1
Ob‑1458/09
Na podlagi 34. in 36. člena Statuta Doma
upokojencev Center, Tabor ‑ Poljane, Lju‑
bljana, št. 010‑1/04, Svet Doma upokojen‑
cev Center, Tabor ‑ Poljane, objavlja razpis
za delovno mesto
direktorja/direktorice Doma upokojencev Center, Tabor ‑ Poljane, Ljubljana.
Za direktorja/direktorico je po določilih
Statuta Doma upokojencev Center, Tabor
‑ Poljane, Ljubljana, lahko imenovan/a kan‑
didat/kandidatka, ki izpolnjuje pogoje dolo‑
čene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem
varstvu (ZSU – Uradni list RS, št. 3/07 z dne
12. 1. 2007).
Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati
dokazovati s pisnimi listinami.
Kandidati se morajo prijaviti na razpis
v roku 8 dni po njegovi objavi. Svet Doma
prepozno prispelih in nepopolnih ponudb ne
bo obravnaval.
Mandat direktorja traja 5 let. Mandat bo
direktorju začel teči z dnem, ko bo izdano
soglasje k imenovanju, ki ga poda minister,
pristojen za socialno varstvo, oziroma nasle‑
dnji dan po preteku prejšnjega mandata, če
je bilo soglasje ministrstva izdano prej.
Kandidati morajo podati vloge s prilože‑
nimi prilogami in dokazili v pisni obliki, po
pošti, na naslov: Svet Doma upokojencev
Center, Tabor ‑ Poljane, Ljubljana, Tabor 10,
1000 Ljubljana, s pripisom: »Razpis za di‑
rektorja«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni
v zakonitem roku.
Dom upokojencev Center, Tabor ‑
Poljane, Ljubljana
Št. 110‑36/2009‑2
Ob‑1459/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta za nedolo‑
čen čas
podsekretar (m/ž) v Direktoratu za logistiko / Uradu za gospodarjenje z nepremičninami / Sektorju za upravljanje
nepremičnin.

Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivu: podsekretar.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati nasle‑
dnje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba prav‑
ne smeri;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– opravljeno usposabljanje za imenova‑
nje v naziv,
– državljanstvo Republike Slovenije;
– osnovna raven znanja tujega jezika;
– ne smejo biti osebe z dvojnim drža‑
vljanstvom;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena prav‑
nomočna obtožnica zaradi naklepnega ka‑
znivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– dovoljenje za dostop do tajnih podat‑
kov stopnje »zaupno«.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zah‑
teva ista stopnja izobrazbe in čas pripravni‑
štva v isti stopnji izobrazbe, ne glede nato,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziro‑
ma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi drugo delo na enaki sto‑
pnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upo‑
števa čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat po za‑
ključenem univerzitetnem študiju pridobljen
magisterij, doktorat oziroma zaključen spe‑
cialistični študij. Ter za eno leto kolikor ima
kandidat opravljen pravniški državni izpit.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljeno usposabljanje za imeno‑
vanje v naziv, v nasprotnem primeru bo mo‑
ral izbrani kandidat najpozneje v enem letu
od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti
usposabljanje, na katero ga bo napotil pred‑
stojnik v skladu s prvim odstavkom 89. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
Za izbranega kandidata se v skladu s
35. členom Zakona o obrambi (Uradni list
RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedi‑
lo) opravi varnostno preverjanje.
Delovno področje:
– neposredna pomoč vodji sektorja pri
vodenju strokovnih nalog na delu delovnega
področja sektorja,
– samostojno oblikovanje sistemskih re‑
šitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnej‑
ših projektnih skupinah,
– vodenje in odločanje v najzahtevnej‑
ših upravnih postopkih na prvi stopnji in v
upravnih postopkih na drugi stopnji,
– opravljanje drugih najzahtevnejših na‑
log.
Prijava mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora

biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
2. pisno izjavo o opravljenem usposa‑
bljanju za imenovanje v naziv, kolikor ga
kandidat ima,
3. pisno izjavo kandidata o vseh doseda‑
njih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpopol‑
njevanje pogoja glede zahtevanih delovnih iz‑
kušenj. V izjavi kandidat navede datum skleni‑
tve in datum prekinitve delovnega razmerja pri
posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše
delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu,
4. pisno izjavo o opravljenem strokov‑
nem izpitu iz upravnega postopka z navedbo
ustanove in datuma, kdaj je bil opravljen,
5. pisno izjavo, da ima osnovno znanje
tujega jezika,
6. pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– nima dvojnega državljanstva,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi na‑
klepnega 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 pravnomoč‑
na obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
7. pisno izjavo, da za namen tega nate‑
čajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za
obrambo pridobitev podatkov iz 4. točke iz
uradne evidence,
8. pisno izjavo, da ima dovoljenja za do‑
stop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«
oziroma pisno izjavo, da soglaša s tem, da
se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ura‑
dni list RS, št. 50/06 – UPB2),
9. pisno izjavo, da soglaša s tem, da
se bo zanj opravilo varnostno preverjanje
skladno s 35. členom Zakona o obrambi
(Uradni list RS, št. 103/04 – uradno preči‑
ščeno besedilo).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kra‑
tek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga zna‑
nja in veščine, ki jih je pridobil.
Natečajna komisija bo strokovno uspo‑
sobljenost kandidatov presojala na podlagi
predloženih dokazil ter na podlagi razgo‑
vora s kandidati ter s pomočjo morebitnih
drugih metod preverjanja strokovne uspo‑
sobljenosti.
Če z izbranim kandidatom pri predho‑
dnem zdravstvenem pregledu, oceni varno‑
stnega tveganja in izdaji dovoljenja za do‑
stop do tajnih podatkov ne bo ugotovljenih
zadržkov, bo delovno razmerje sklenjeno za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu
podsekretar opravljal v nazivu podsekretar,
opravljal v prostorih Ministrstva za obrambo,
na Vojkovi cesti 61 v Ljubljani oziroma v nje‑
govih uradnih prostorih.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za za‑
sedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
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Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto podsekretar, številka: 110‑36/2009«
na naslov: Ministrstvo za obrambo, Sekre‑
tariat generalnega sekretarja, Urad za upra‑
vljanje človeških virov, Kadrovska služba,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS
ter na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: glavna.pisarna@mors.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektron‑
skim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od objave javnega
natečaja.
Obvestilo o končanem izbirnem postop‑
ku bo objavljeno na spletnih straneh Mini‑
strstva za obrambo (www.mors.si). O izbiri
uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbra‑
nemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
Informacije o izvedbi javnega nate‑
čaja daje Tatjana Fireder Bučalič, tel.
471‑22‑00.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za obrambo
Ob‑1460/09
Svet zavoda Knjižnica Sevnica, Prešer‑
nova ulica 1, Sevnica, na podlagi 14. člena
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knji‑
žnica Sevnica (Ur. l. RS, št. 58/01, 109/01,
14/07 in 124/08) objavlja javni razpis za
delovno mesto
direktorja/direktorice Knjižnice Sevnica.
Kandidati/kandidatke morajo poleg splo‑
šnih pogojev, določenih z zakonom, izpol‑
njevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba druž‑
boslovne ali humanistične smeri in opravljen
bibliotekarski izpit,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na po‑
dročju knjižničarstva, kulture ali izobraže‑
vanja,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vo‑
dilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– aktivno obvladanje slovenskega jezi‑
ka,
– izkazovanje znanja tujega jezika.
Ob prijavi na javni razpis mora kandidat/
kandidatka priložiti program razvoja knjižni‑
ce za mandatno obdobje petih let.
Direktor/direktorica Knjižnice Sevnica bo
imenovan/‑a za mandatno dobo 5 let.

Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in dokazili o izpol‑
njevanju pogojev v zaprti ovojnici z označbo
»Ne odpiraj – javni razpis za direktorja/direk‑
torico Knjižnice Sevnica« na naslov: Svet
Knjižnice Sevnica, Knjižnica Sevnica, Pre‑
šernova ulica 1, 8290 Sevnica, v 15 dneh
po objavi tega razpisa.
Kandidati/kandidatke bodo o izboru ob‑
veščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri.
Svet zavoda Knjižnica Sevnica
Ob‑1495/09
Svet zavoda OŠ Podbočje, Podbočje 82,
8312 Podbočje, na podlagi 48. in 58. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo in 36/08) raz‑
pisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske po‑
goje in posebne pogoje, skladno z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra‑
ževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo in 36/08).
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, po‑
trdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v tra‑
janju več kot šest mesecev in potrdilo o ne‑
kaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zo‑
per spolno nedotakljivost, program vodenja
zavoda) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet zavoda OŠ Podbočje, Pod‑
bočje 82, 8312 Podbočje, z oznako »Prijava
za razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imeno‑
vanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Podbočje
Ob‑1539/09
Svet Vrtca »Martin Krpan« Cerknica, Ce‑
sta na jezero 17, 1380 Cerknica, na podlagi
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 in 36/08)
ter sklepa št. 5, 2. seje Sveta Vrtca »Martin
Krpan« Cerknica, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/kandidatka mora za imenova‑
nje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splo‑
šne zakonske pogoje in posebne pogoje,
skladno z Zakonom o organizaciji in financi‑
ranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l.
RS, št. 16/07 in 36/08) ter imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposob‑
nosti za uspešno vodenje vrtca.
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Izbrani
kandidat/kandidatka
bo
imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, po‑
trdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po ura‑
dni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega deja‑
nja zoper spolno nedotakljivost) in program
vodenja vrtca, pošljite v 15 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet Vrtca »Martin Kr‑
pan« Cerknica, Cesta na jezero 17, 1380
Cerknica, z oznako »Prijava za razpis za
ravnatelja«.
Kandidati/kandidatke bodo pisno obve‑
stilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Vrtca »Martin Krpan« Cerknica
Št. 40/2009
Ob‑1540/09
Svet vzgojno‑izobraževalnega zavoda
Vrtci Brezovica, Nova pot 9, Vnanje Gorice,
1351 Brezovica, na podlagi Zakona o orga‑
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraže‑
vanja ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 in 36/08),
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati morajo za imenovanje na funk‑
cijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne za‑
konske in posebne pogoje, skladno z Za‑
konom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 in 36/08).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vod‑
stvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje pedagoškega in po‑
slovnega dela vrtca.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo
pet let; predvideni začetek dela bo 15. 9.
2009, oziroma skladno s soglasjem ministra
k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, po‑
trdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v tra‑
janju več kot šest mesecev in potrdilo o ne‑
kaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost, program vodenja vrtca,
opis dosedanjih delovnih izkušenj, kratek ži‑
vljenjepis) pošljite v 10 dneh po objavi tega
razpisa na naslov: Svet Vrtcev Brezovica,
Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica,
z oznako »Razpis za ravnatelja«. Vloga bo
štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s
priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati/‑ke bodo pisno obveščeni/‑e o
izbiri v zakonitem roku.
Svet vzgojno‑izobraževalnega zavoda
Vrtci Brezovica
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Druge objave
Št. 007‑39/2009/1
Ob‑1541/09
Ministrstvo za pravosodje na podlagi
14. člena Pravilnika o sodnih izvedencih
in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02,
zadnja sprememba št. 84/08) in 12. člena
Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list RS,
št. 49/02, zadnja sprememba 71/07) obja‑
vlja imenovanja sodnih izvedencev, sodnih
cenilcev in sodnih tolmačev z dne 20. 1.
2009.
Sodni izvedenci
Strokovno področje medicina:
1. Dr. Matej Kravos, dr. med., imenovan
za sodnega izvedenca za področje »Medi‑
cine – psihiatrije«
2. Mag. Martina Bregar, dr. med., ime‑
novana za sodno izvedenko za področje
»Medicine – fizikalna in rehabilitacijska me‑
dicina«
3. Doc. dr. Marjeta Terčelj‑Zorman, dr.
med., imenovana za sodno izvedenko za
področje »Medicine – interne medicine«
Strokovno področje gradbeništvo:
4. Mag. Andrej Štendler, imenovan za
sodnega izvedenca za področje »Gradbe‑
ništvo – gradbeništvo splošno«
5. Gordana Batinić Jakofčič, imenovana
za sodnega izvedenca za področje »Grad‑
beništvo – gradbeništvo splošno«
6. Irena Gostiša Benčina, imenovana za
sodnega izvedenca za področje »Gradbeni‑
štvo – gradbeništvo splošno«
7. Mojca Turković imenovana za sodne‑
ga izvedenca za področje »Gradbeništvo –
gradbeništvo splošno«
Strokovno področje promet:
8. Mag. Jadran Možina, imenovan za
sodnega izvedenca za področje – »Promet
– železniški promet«
9. Mag. Ervin Tomšič, imenovan za so‑
dnega izvedenca za področje »Promet –
cestni promet in tahografi«
10. Zdravko Igličar, je bil imenovan za
sodnega izvedenca »Promet – cestni pro‑
met in tahografi«
11. Sandi Horvat, je bil imenovan za so‑
dnega izvedenca za področje »Promet –
raziskave prometnih nezgod«
Strokovno področje arhitektura:
12. Katja Gornik Jovan, je bila imeno‑
vana za sodnega izvedenca za področje
»Arhitektura – arhitektura splošno«
Strokovno področje ekologija in geolo‑
gija:
13. Doc. dr. Marta Veder, je bila imeno‑
vana za sodno izvedenko za področji »Eko‑
logija – vplivi na okolje in geologija – geolo‑
gija, splošno«
Strokovno področje informacijska var‑
nost in računalniška forenzika:
14. Janko Šavnik, imenovan za sodnega
izvedenca za področje »Informacijska var‑
nost in računalniška forenzika – informacij‑
ska varnost in računalniška forenzika«
Strokovno področje ekonomija:
15. Danica Kržišnik, imenovana za so‑
dno izvedenko za področje »Ekonomije –
poslovne finance«
16. Mag. Karin Lušnic, imenovana za
sodno izvedenko za področje »Ekonomije –
poslovne finance«
17. Jugoslav Dukić, rojen 8. 2. 1952,
stanujoč Polje, Cesta XX/18, Ljubljana, z

odločbo in potrdilom št. 165‑04‑16/2005, s
katerima je bil imenovan za sodnega izve‑
denca za področje – »Ekonomije – poslovne
finance«
18. Josip Polančec, imenovan za sodne‑
ga izvedenca za področje – »Ekonomije –
poslovne finance«
19. Darja Herman, imenovana za sodno
izvedenko za področje »Ekonomije – po‑
slovne finance«
Sodni cenilci
Strokovno področje umetnost:
20. Nada Zoran, imenovana za sodno
cenilko za področje »Umetnost – likovna
umetnost 20. stoletja in sodobna likovna
umetnost ter umetniška fotografija«
Strokovno področje oblikovanje in ogla‑
ševanje:
21. Vesna Brekalo, imenovana za sodno
cenilko za področje »Oblikovanje in oglaše‑
vanje – Vizualne komunikacije, industrijsko
oblikovanje in oglaševanje«
22. Mag. Sašo Urukalo, je bil imenovan
za sodnega cenilca za področje »Obliko‑
vanje in oglaševanje – Vizualne komu‑
nikacije, industrijsko oblikovanje in ogla‑
ševanje«
Sodni izvedenci in cenilci
Strokovno področje obrtna dejavnost:
23. Ružica Polajžer, imenovana za so‑
dno izvedenko in sondo cenilko za področje
»Obrtna dejavnost – cvetličarstvo«
Strokovno področje umetnost:
24. Dr. Tanja Mastnak, imenovana za so‑
dno izvedenko in sondo cenilko za področje
»Umetnost – likovna umetnost 20. stoletja in
sodobna likovna umetnost«
Strokovno področje lov:
25. Peter Terglav, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
»Lov – škode od divjadi«
Strokovno področje uporabna ume‑
tnost:
26. Tomaž Lipovec, imenovan za sodne‑
ga izvedenca in sodnega cenilca za podro‑
čje »Uporabna umetnost – pohištvo«
Sodni tolmači
Hrvaški jezik:
1. Danica Očko, imenovana za sodno
tolmačko za hrvaški jezik.
2. Biserka Sevšek, imenovana za sodno
tolmačko za hrvaški jezik.
Angleški jezik:
3. Špela Ajdič, imenovana za sodno tol‑
mačko za angleški jezik.
4. Urška Gliha, imenovana za sodno tol‑
mačko za angleški jezik.
5. Dr. Polona Petek, imenovana za so‑
dno tolmačko za angleški jezik.
Nemški jezik:
6. Urška Linhart, LL.M., imenovana za
sodno tolmačko za nemški jezik.
7. Lucija Ana Simoniti, imenovana za so‑
dno tolmačko za nemški jezik.
8. Luka Fabiani, LL.M., bil imenovan za
sodnega tolmača za nemški jezik.
Makedonski jezik:
9. Dragan Šibanc, imenovan za sodnega
tolmača za makedonski jezik.
10. Roza Micevska, imenovana za sodno
tolmačko za makedonski jezik.
11. Zoja Bedrač, imenovana za sodno
tolmačko za makedonski jezik.

Španski jezik:
12. Marija Uršula Geršak, imenovana za
sodno tolmačko za španski jezik.
13. Dr. Barbara Pregelj, imenovana za
sodno tolmačko za španski jezik.
14. Blaž Medvedšek, imenovan za so‑
dnega tolmača za španski jezik.
Kitajski jezik:
15. Mojca Kocmur, imenovana za sodno
tolmačko za kitajski jezik.
Bosanski jezik:
16. Mag. Aida Škoro Babić, imenovana
za sodno tolmačko za bosanski jezik.
Albanski jezik:
17. Anila Zaimi, imenovana za sodno tol‑
mačko za albanski jezik.
Ministrstvo za pravosodje
Ob‑1508/09
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004, v zvezi z 31. členom Zakona o od‑
vetništvu in 67. členom statuta Odvetniške
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Od‑
vetniške zbornice Slovenije o vodenju ime‑
nika odvetnikov, imenika odvetniških kandi‑
datov in imenika odvetniških pripravnikov ter
7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slo‑
venije o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega pokli‑
ca, objavljamo obvestila:
I. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Martin Kosmina, z dnem 28. 12. 2008.
Prevzemnica njegove pisarne je odvetni‑
ca Jagoda Cujnik, Ljubljanska 76, Domžale.
Davorin Simčič, z dnem 31. 12. 2008
odvetnik iz Tolmina (zaposlen pri odvetniku
Ivanu Makuca), ker se je sam odrekel opra‑
vljanju odvetniškega poklica.
Jana Kovačič Pavasović, z dnem 31. 12.
2008, odvetnica iz Grosupljega (zaposlena
v Odvetniški družbi Čeferin o.p., d.o.o.), ker
se je sama odrekla opravljanja odvetniške‑
ga poklica.
II. Preselitve:
Uroš Bedene, odvetnik iz Kranja, z dnem
1. 1. 2009 preseli sedež svoje odvetniške pi‑
sarne na novi naslov: Miklošičeva 28, 1000
Ljubljana.
Zdenko Verstovšek, odvetnik iz Ljublja‑
ne, z dnem 1. 1. 2009 preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na novi naslov: Kersni‑
kova ulica 9, 1000 Ljubljana.
Helena Primožič, odvetnica iz Ljubljane,
z dnem 8. 1. 2009 preseli sedež svoje od‑
vetniške pisarne na novi naslov: Tavčarjeva
ulica 1, 1000 Ljubljana.
Ivanka Ločniškar, odvetnica iz Ljubljane,
z dnem 1. 12. 2008 preseli sedež svoje od‑
vetniške pisarne na novi naslov: Selanov trg
6, 1000 Ljubljana.
III. Družbe:
Odvetniška pisarna Kos in partnerji o.p.,
d.n.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koro‑
škem je spremenjena v firmo: Odvetniška
pisarna Kos in partnerji, d.o.o.
Odvetniška družba Kotlušek & Pavčič
o.p. – d.n.o., Čufarjeva ulica 4, Ljubljana
je spremenjena v firmo: Odvetniška družba
Kotlušek & Pavčič o.p., d.o.o.
– Z dnem 1. 1. 2009 preneha samostoj‑
no odvetništvo odvetnika Tomaža Petroviča
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iz Ljubljane, glede na to, da je pričela po‑
slovati odvetniška družba Filipov, Petrovič
& partnerji o.p., d.o.o., Tomšičeva ulica 3,
Ljubljana.
Odvetnika Tomaža Petroviča od 2. 1.
2009 dalje vodimo kot odvetnika družbe‑
nika odvetniške družbe Filipov, Petrovič
& partnerji o.p., d.o.o., Tomšičeva ulica 3,
Ljubljana.
– Z dnem 22. 12. 2008 je pričela poslo‑
vati odvetniška družba Odvetniška družba
Neffat o.p., d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva
cesta 18.
– Z dnem 5. 1. 2009 je pričela poslovati
odvetniška družba Odvetniška pisarna Polj‑
šak, d.o.o., o.p., Jesenice, Cesta maršala
Tita 65.
– Z dnem 21. 11. 2008 je pričela poslo‑
vati odvetniška družba Odvetniška pisarna
Polanc, d.o.o., Trg Jožeta Srebrniča 7, 5250
Solkan.
– Z dnem 28. 11. 2008 je pričela poslo‑
vati odvetniška družba Odvetniška pisarna
Karmen Rebesco, d.o.o., Legatova ulica 2D,
1000 Ljubljana.
– Z dnem 31. 1. 2009 preneha samostojno
odvetništvo odvetnika Miha Martelanca iz Lju‑
bljane, glede na to, da je pričela poslovati od‑
vetniška družba Odvetniška družba Martelanc
o.p., d.o.o., Dunajska cesta 56, Ljubljana.
Odvetnika Miha Martelanca od 1. 2. 2009
dalje vodimo kot odvetnika družbenika Od‑
vetniške družbe Martelanc o.p., d.o.o., Du‑
najska cesta 56, Ljubljana.
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– Z dnem 24. 1. 2009 preneha samostoj‑
no odvetništvo odvetnika mag. Uroša Ilića iz
Ljubljane, glede na to, da je pričela poslo‑
vati odvetniška družba Odvetniška družba
Ilić o.p., d.o.o., Dunajska cesta 56, 1000
Ljubljana.
Odvetnika mag. Uroša Ilića od 25. 1.
2009 dalje vodimo kot odvetnika družbenika
Odvetniške družbe Ilić o.p., d.o.o., Dunajska
cesta 56, 1000 Ljubljana.
Odvetnica Marjeta Matjašič z dnem
31. 12. 2008 izstopi iz Odvetniške družbe
Grobelnik in partnerji o.p., d.n.o., Ljubljana
in jo s tem dnem prenehamo voditi kot od‑
vetnico – družbenico.
Odvetnica Marjeta Matjašič z dnem 1. 1.
2009 nadaljuje odvetniško dejavnost kot sa‑
mostojna odvetnica na naslovu: Tavčarjeva
ulica 5, 1000 Ljubljana, tel. 01/232‑22‑90,
faks 01/232‑22‑89.
IV. Z dne 13. 1. 2009 se mag. Iztoku
Drozdeku, odvetniku iz Ljubljane prizna sta‑
tus odvetnika specialista za področje civil‑
nega prava.
Odvetnik Aleksander Tušek z dnem
22. 1. 2009 preneha delovno razmerje pri
odvetniku Andreju Kacu iz Maribora, Parti‑
zanska 11/I.
Odvetnik Aleksander Tušek z dnem
23. 1. 2009 prične s samostojnim odvetni‑
štvom na naslovu: Trg osvoboditve 3, 2230
Lenart, GSM: 041/781‑556.
Odvetnici Tanji Glušič je z dnem 31. 12.
2008 prenehalo delovno razmerje pri odve‑
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tniku Gregorju Zupančiču iz Ljubljane, Mala
ulica 5/VII in se je z dnem 1. 1. 2009 zapo‑
slila v Odvetniški družbi Čeferin o.p., d.o.o.,
Taborska cesta 13, Grosuplje.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 430‑2/2009/1
Ob‑1535/09
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena
Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in 43. člena Uredbe o stvarnem premože‑
nju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07)
javno zbiranje ponudb
za najem poslovnih prostorov v lasti
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za‑
varovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javne ponudbe
Najemodajalec oddaja v najem 17 opre‑
mljenih poslovnih (pisarniških) prostorov, ki
so navedeni v Tabeli 1. Poslovne prostore, ki
so predmet najema, najemodajalec oddaja v
najem posamično.
Mesečna višina najemnine v Tabeli 1 po‑
meni najnižjo možno oziroma izklicno ceno
mesečne najemnine v € za posamezni po‑
slovni prostor, ki jo ponudnik lahko ponudi v
obrazcu Ponudba (Obrazec 2).

Obseg najema v m2
Enota ZZZS
1

Sedež OE Celje

Naslov
Gregorčičeva 5a

ZZZS OE CELJE
2

Sedež OE Kranj

Zlato polje 2

ZZZS OE KRANJ

Najnižja (izklicna)
cena mesečne na‑
jemnine
v € brez DDV

Servisni in
tehnični prostori

Skupaj prostori
za oddajo v
najem

9,60

5,69

15,29

152,90

9,60

5,69

15,29

152,90

14,77

26,38

41,15

415,50

14,77

26,38

41,15

415,50

Pisarne

3

Izpostava Sežana

Partizanska 66d

22,88

12,39

35,27

352,70

4

Izpostava Piran

Obala 114

19,56

12,53

32,09

320,90

42,44

24,92

67,36

673,60

ZZZS OE KOPER
5

Izpostava Grosuplje

Kolodvorska 4

11,25

6,74

17,99

179,90

6

Izpostava Idrija

Kosovelova 8

39,10

0,00

39,10

391,00

7

Izpostava Kamnik

Ljubljanska 1

11,56

2,21

13,77

137,70

8

Izpostava Kočevje

Ljubljanska c. 25

33,10

20,48

53,58

535,80

9

Izpostava Vrhnika

Trg Karla Grabeljška 1

15,14

5,83

20,97

209,70

110,15

35,26

145,41

1.454,10

ZZZS OE LJUBLJANA
10

Izpostava Slov. Bistrica

Partizanska 21

16,00

10,47

26,47

264,70

11

Izpostava Lenart

Kraigherjeva 19/a

16,55

10,22

26,77

267,70

12

Izpostava Ormož

Ptujska c. 25

15,14

9,36

24,50

245,00

47,69

30,05

77,74

777,40

153,48

57,08

210,56

2.105,60
255,20

ZZZS OE MARIBOR
13

Sedež OE Murska Sobota

Slovenska ul. 48

14

Izpostava Lendava

Kranjčeva ul. 4

16,50

9,02

25,52

15

Izpostava Gornja Radgona

Partizanska c. 20

13,80

7,38

21,18

211,80

183,78

73,49

257,27

2.572,70

12,87

5,11

17,98

179,80

12,87

5,11

17,98

179,80

55,40

46,57

101,97

1.019,70

55,40

46,57

101,97

1.019,70

ZZZS OE MURSKA SOBOTA
16

Izpostava Tolmin

Trg M. Tita 8

ZZZS OE NOVA GORICA
17

Sedež OE Ravne
ZZZS OE RAVNE NA
KOROŠKEM

Tabela 1: Seznam poslovnih prostorov

Ob Suhi 11/B
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3. Dejavnost in obveznosti ponudnika
V poslovnih prostorih, ki so predmet
najema, lahko izbrani ponudnik oziroma
najemojemalec izvaja le dejavnost, ki je
primerljiva z dejavnostjo najemodajalca
(pisarniška dejavnost). Ponudnik mora v
ponudbi (Obrazec 2) opisno navesti, ka‑
kšno dejavnost bo izvajal v prostorih na‑
jemodajalca.
Izbrani ponudnik oziroma najemojema‑
lec mora v celoti upoštevati poslovni čas
najemodajalca in vsa ostala določila, ki so
vezana na poslovanje najemodajalca (hi‑
šni red, …). V nasprotnem primeru lahko
najemodajalec prekine najemno pogodbo
z enomesečnim odpovednim rokom.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba o
najemu se sklepa za posamezni poslovni
prostor za obdobje 5 let in začne veljati s
1. 1. 2010. Pogodba mora biti sklenjena
v roku 30 dni po opravljeni javni ponudbi.
Vzorci pogodbe so na ogled v Zavodu za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Direk‑
cija, Sektor za pravne in splošne zadeve,
Oddelek za splošne zadeve, Miklošiče‑
va 24, 1000 Ljubljana, Jure Ahačič, tel.
01/30‑70‑503, 041/722‑608, e‑naslov:
jure.ahacic@zzzs.si.
5. Način in rok plačila
Za poslovne prostore bo najemodaja‑
lec izstavljal mesečne račune za najemni‑
no do 8. v mesecu za tekoči mesec, naj‑
ugodnejši ponudnik pa je dolžan plačati
najemnino v roku petnajstih dni od preje‑
ma računa na transakcijski račun Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, št.:
01100‑6030274014.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške. Obratovalni stro‑
ški obsegajo predvsem stroške ogrevanja,
dnevnega čiščenja, vodarine in kanalšči‑
ne, elektrike, odvoza smeti, varovanja in
morebitne druge stroške, ki jih z uporabo
povzroča najemnik. Pogodbena (izhodišč‑
na) najemnina se usklajuje enkrat letno z
indeksom rasti najemnin v RS.
Najemnik po trenutno veljavnih pred‑
pisih ne plačuje zneska DDV, v primeru,
da se predpisi v času najemnega razmer‑
ja spremenijo, se na mesečno najemnino
obračuna še DDV.
6. Višina varščine: ponudniki morajo
pred oddajo ponudb položiti varščino v
višini 2.000,00 € na transakcijski račun
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slo‑
venije, št.: 01100‑6030274014, sklic na
št.: 00 1000. Po opravljeni javni ponudbi
se ponudnikom, ki na javni ponudbi ne
uspejo, varščina vrne v roku petnajstih dni
brez obresti.
7. Ogled poslovnih prostorov: ogled
poslovnih prostorov je možen v času ura‑
dnih ur najemodajalca po predhodni na‑
javi pri kontaktni osebi: Jure Ahačič, tel.
01/30‑77‑503 ali 041/722‑608, e‑naslov:
jure.ahacic@zzzs.si.
8. Način, mesto in čas oddaje ponud‑
be
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene v zaprtih kuvertah najkasne‑
je do četrtka, 19. 2. 2009, do 10. ure,
na naslov: Zavod za zdravstveno zava‑

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
rovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24,
1000 Ljubljana soba 50/P – glavna pisarna
(vložišče).
Na sprednji strani kuverte mora biti na‑
vedeno:
Predmet javnega ponudbe: Oddaja
ponudbe za najem poslovnih prostorov
ZZZS.
Oznaka: “Ne odpiraj – ponudba!”.
Na zadnji strani kuverte mora biti nave‑
den naziv in naslov ponudnika!
Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe.
9. Pogoji za oddajo ponudbe
Zavezujoča pisna ponudba mora vse‑
bovati dokazila:
1. izpolnjen, podpisan in žigosan obra‑
zec Podatki o ponudniku (Obrazec 1) in
obrazec Ponudba (Obrazec 2),
2. potrdilo o plačani varščini in prilo‑
ženo celotno številko računa (št. banke in
št. računa) za primer vračila varščine,
3. ime in priimek ponudnika, ime firme,
naslov, davčno številko, matično številko
ter telefonsko številko kontaktne osebe,
(kopija osebne izkaznice oziroma potnega
lista ter davčno številko – fizične osebe;
davčno številko oziroma ID št. za DDV –
pravne osebe in s.p. ipd.); – za društva:
odločbo o vpisu v register društev,
4. ponujeno višino mesečne najemni‑
ne za posamezni poslovni prostor, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne najemnine v
Tabeli 1,
5. dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti:
– za s.p.: izpis podatkov iz Poslovnega
registra, izpis iz obrtnega registra ali dru‑
gega registra,
– za gospodarske in druge družbe: iz‑
pis podatkov iz sodnega registra oziroma
odločba o izpolnjevanju pogojev za opra‑
vljanje dejavnosti,
6. potrdilo o plačanih davkih in prispev‑
kih, če gre za ponudnika kot pravno ose‑
bo (tuj državljan mora priložiti potrdilo,
ki ga izdajo institucije v njegovi državi
enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdilo za slovenske državljane,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti,
pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s
katero pod kazensko in materialno odgo‑
vornostjo izjavlja, da ima plačane davke
in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih po‑
nudnik ni imel blokade TRR – le pravne
osebe in s.p. (tuja pravna oseba mora pri‑
ložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v nje‑
govi državi enakovredne institucijam, od
katerih se zahteva potrdila za slovenske
pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in mate‑
rialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokade TRR),
7. pooblastilo za sodelovanje na odpi‑
ranju ponudb in pogajanjih,
8. izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje oziroma o vezanosti na
dano ponudbo do dne 1. 5. 2009 (Obrazec
2, Ponudba).

10. Merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponu‑
dnika za posamezni poslovni prostor iz
točke 2, Tabela 1, je ponujena mesečna
najemnina. Ponudnik z najvišjo ponudbe‑
no mesečno najemnino za posamezni po‑
slovni prostor bo izbran kot najugodnejši
ponudnik.
Kolikor dva ali več ponudnikov ponu‑
dita enako najvišjo mesečno najemnino
za isti poslovni prostor o končni izbiri naj‑
ugodnejšega ponudnika odloča skupno
število poslovnih prostorov, za katere je
bila oddana ponudba. Ponudnik z večjim
številom poslovnih prostorov bo izbran kot
najugodnejši ponudnik.
Kolikor dva ali več ponudnikov ponu‑
dita enako najvišjo mesečno najemnino
in imata hkrati v ponudbi tudi enako števi‑
lo poslovnih prostorov, bo najemodajalec
izbral najugodnejšega ponudnika z javno
dražbo za vsak poslovni prostor posebej
skladno z 11. točko te objave.
11. Posebne določbe o postopku javne‑
ga zbiranja ponudb
Ponudbe prispele po razpisnem roku
ter nepopolne ponudbe bodo izločene ter
se jih ne bo obravnavalo.
Če komisija med ponudniki, ki so pra‑
vočasno oddali popolno vlogo, prejme več
najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki
dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno za
posamezni poslovni prostor določi ceno, ki
so jo v svojih ponudbah ponudili najugo‑
dnejši ponudniki, pri čemer je najmanjši
dvig mesečne najemnine 20,00 EUR.
Morebitna javna dražba bo na naslovu:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slove‑
nije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana,
dne 26. 2. 2009 ob 10. uri.
12. Javna ponudba mora veljati naj‑
manj do 1. 5. 2009.
13. Ustavitev postopka: najemodajalec
lahko ustavi postopek javne ponudbe za
posamezni poslovni prostor do sklenitve
najemne pogodbe za ta prostor.
14. Drugo
K odpiranju ponudb 19. 2. 2009 ob 11.
uri lahko pristopi vsak ponudnik ali pred‑
stavnik ponudnikov, ki se mora izkazati z
veljavnim pooblastilom in ki je pravočasno
oddal ponudbo. Pravočasno prispele po‑
nudbe bo odpirala komisija najemodajalca
v sejni sobi, št. 141 v I. nadstropju Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mi‑
klošičeva 24, 1000 Ljubljana.
Komisija najemodajalca bo vse ponu‑
dnike obvestila o izboru v 30 dneh od
dneva javnega odpiranja ponudb.
Dodatne informacije v zvezi z naje‑
mom poslovnih prostorov pri kontaktni
osebi: Jure Ahačič, tel. 01/30‑77‑503 ali
041/722‑608, med 8. in 13. uro, e‑naslov:
jure.ahacic@zzzs.si.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
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Firma oz. naziv ponudnika
Sedež oz. naslov ponudnika
Občina sedeža ponudnika
Številka vpisa v sodni register (št.
Vložka) oz. drugega pristojnega organa
Matična številka ponudnika
Davčna številka ponudnika
Številka TRR računa in naziv banke
Elektronski naslov ponudnika
Telefonska številka ponudnika
Številka telefaksa ponudnika
1.
2.
3.
4.
5.
Oseba ponudnika, pooblaščena
za podpis pogodbe
KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA
Ime in priimek
Telefonska številka
Številka telefaksa
Elektronski naslov

Kraj in datum:

Priloga

205

Obrazec 1

PONUDNIK

Zakoniti zastopniki ponudnika

Stran

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

Stran
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NAROČNIK: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana

Obrazec 2

PONUDNIK: __________________________________ (firma oz. naziv ponudnika)
__________________________________ (sedež oz. naslov ponudnika)
PONUDBA
Kot ponudnik v postopku javnega zbiranja ponudb za najem poslovnih prostorov v lasti
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, dajemo ponudbo, kot sledi:

1. Veljavnost ponudbe je do _____________ (op.: najmanj do 01. 05. 2009).
2. Ponudbena višina mesečne najemnine brez DDV v €:
OPOMBA: Ponudbena višina mesečne najemnine za posamezni poslovni prostor ne sme
biti nižja kot je v Tabeli 1 navedena najnižja možna oziroma izklicna cena mesečne
najemnine v €.
Enota ZZZS

Naslov

1

ZZZS OE Celje, sedež OE Celje

Gregorčičeva 5a

2

ZZZS OE Kranj, sedež OE Kranj

Zlato polje 2

3

ZZZS OE Koper, Izpostava Sežana

Partizanska 66 d

4

ZZZS OE Koper, Izpostava Piran

Obala 114

5

ZZZS OE Ljubljana, Izpostava Grosuplje

Kolodvorska 4

6

ZZZS OE Ljubljana, Izpostava Idrija

Kosovelova 8

7

ZZZS OE Ljubljana, Izpostava Kamnik

Ljubljanska 1

8

ZZZS OE Ljubljana, Izpostava Kočevje

Ljubljanska c. 25

9

ZZZS OE Ljubljana, Izpostava Vrhnika

Trg Karla Grabeljška 1

10 ZZZS OE Maribor, Izpostava Slov.Bistrica

Partizanska 21

11 ZZZS OE Maribor, Izpostava Lenart

Kraigherjeva 19/a

12 ZZZS OE Maribor, Izpostava Ormož

Ptujska c.25

ZZZS OE Murska Sobota, sedež OE
Murska Sobota
ZZZS OE Murska Sobota, Izpostava
14
Lendava
ZZZS OE Murska Sobota, Izpostava
15
Gornja Radgona

13

16 ZZZS OE Nova Gorica, Izpostava Tolmin
17

ZZZS OE Ravne na Koroškem, sedež OE
Ravne na koroškem

Slovenska ul.48
Kranjčeva ul.4
Partizanska c.20
Trg M.Tita 8
Ob Suhi 11/B

PONUDBENA
VIŠINA MESEČNE
NAJEMNINE
v € brez DDV
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Stran
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3. Dejavnost ponudnika:

OPOMBA: Ponudnik opisno navede dejavnost, ki jo bo izvajal v prostorih najemodajalca

4. Izjava o sprejemanju vseh razpisnih pogojev:
Kot ponudnik v postopku javnega zbiranja ponudb za najem poslovnih prostorov v
lasti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo
− da smo seznanjeni in v celoti sprejemamo vse pogoje in merilo iz razpisne
dokumentacije za predmetno javno naročilo, pod katerimi dajemo svojo ponudbo
ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, če bomo izbrani
ter s podpisom te izjave potrjujemo veljavnost naše ponudbe kot celote do roka, ki
je naveden v ponudbi, ter izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbeni
dokumentaciji, resnični in da v ponudbi nismo posredovali zavajajočih podatkov;
− da bomo v celoti upoštevati poslovni čas najemodajalca in vsa ostala določila, ki
so vezana na poslovanje najemodajalca (hišni red, …).

Kraj in datum:
Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

Stran

208 /

Št.

9 / 6. 2. 2009

Ob‑1463/09
Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polze‑
la, na podlagi Zakona o stvarnem premo‑
ženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premože‑
nju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07 in 94/07) ter Letnega načrta prodaje
nepremičnega premoženja za potrebe Obči‑
ne Polzela v letu 2009 (sprejet na 14. seji ob‑
činskega sveta dne 23. 12. 2008), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbi‑
ranja ponudb: Občina Polzela, Polzela 8, 3313
Polzela, tel. 03/703‑32‑00; faks 03/703‑32‑23,
e‑pošta: obcina.polzela@polzela.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
»dvorec Novi Klošter s parkom«, ki obse‑
ga nepremičnine:
– parc. št. 20/2 – dvorišče v izmeri 902 m2,
funkcionalni objekt v izmeri 182 m2, gospodar‑
sko poslopje v izmeri 159 m2, parc. št. 20/3
– stanovanjska stavba v izmeri 766 m2, parc.
št. 20/4 – gospodarsko poslopje v izmeri
571 m2 in parc. št. 20/5 – dvorišče v izmeri
1017 m2, vpisane v ZKV 424, k.o. Založe ter
– parc.št. 16 – zelenica 4924 m2, parc.
št. 17 – zelenica 180 m2, parc. št. 20/1 – dvo‑
rišče 2320 m2, parc. št. 26 – zelenica v izmeri
144 m2, vpisane v ZKV 437, v k.o. Založe,
po izklicni ceni 388.812,00 EUR.
Nepremičnine so locirane v Založah, ka‑
tere so od centra Polzele oddaljene 3 km.
Posest predstavljajo dvorec Novi Klošter,
cerkev »Naše ljube gospe« ter stavbno in
nezazidano stavbo zemljišče.
Potrebna je celovita strokovna prenova
in prezentacija kompleksa z njeno oživitvijo
z ustreznimi dejavnostmi:
– osrednje območje – prepletanje oskrb‑
nih, storitvenih, socialnih, zdravstvenih, izo‑
braževalnih, kulturnih, verskih, ter objektov
za bivanje in nastanitvenih objektov turist.
dejavnosti,
– posebno območje – športni centri s
športnimi površinami in objekti
– območja zelenih površin – površine za
oddih, rekreacijo in šport, parki.
Posegi bodo možni s sodelovanjem pri‑
stojne enote Zavoda za varstvo kulturne de‑
diščine Slovenije, OE Celje, ki bo glede na vr‑
sto posega izdelala konservatorski program
oziroma projekt.
III. Vrsta pravnega posla – prodaja ne‑
premičnin.
IV. Pogoji prodaje:
1. Predmetna zemljišča se prodajajo kot
zaokrožena celota po načelu videno – kuplje‑
no in je prosta vseh bremen.
2. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pri‑
dobitev nepremičnine na območju Republike
Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe.
3. Ponudnik mora do zaključka postopka
zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10%
ponujene cene za zemljišče na transakcijski
račun Občine Polzela št. 01373‑0100004520,
odprt pri Banki Slovenije. Ponudniku, ki na
razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti
vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugo‑
dnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku
(kupcu) se varščina vračuna v kupnino.
4. Celotno kupnino mora kupec poravnati
v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila
kupnine je bistvena sestavina pravnega po‑
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sla. Če kupec ne poravna kupnine na način
in v roku, določenem v pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto.
VI. Drugi pogoji: prenova celovitega kom‑
pleksa »Novi Klošter« mora biti zaključena v
roku 5 let od podpisa prodajne pogodbe.
V. Ponudba
5. Ponudba za nakup mora vsebovati na‑
slednje sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(priloga št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu po‑
gojev javnega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (pri‑
loga št. 3).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne cene.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
6. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
do dneva sklenitve prodajne pogodbe z iz‑
branim ponudnikom.
7. Nepravočasne in nepopolne ponudbe,
bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
VI. Postopek izbire najugodnejšega po‑
nudnika
1. Odpiranje ponudb bo 3. marca 2009,
ob 11. uri.
2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma s
pooblastilom ponudnika.
3. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila pristojna komisija, ki jo imenuje žu‑
pan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno,
vendar najmanj v višini izklicne cene. Ponu‑
dnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe
(enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh
pogojev), bo prodajalec pozval k oddaji nove
ponudbe. Po prejemu novih ponudb bo pro‑
dajalec izbral najugodnejšega ponudnika.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15
dneh od datuma odpiranja ponudb.
5. Občina Polzela lahko do sklenitve prav‑
nega posla prekine oziroma ustavi postopek
prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
VII. Sklenitev pogodbe
1. Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti pro‑
dajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določe‑
nem roku ne sklene pogodbe, varščina za‑
pade v korist prodajalca in velja, da je kupec
odstopil od pogodbe.
3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni
del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroški
davka na promet z nepremičnino ter notarski
stroški bremenijo prodajalca. Kupec pridobi
lastninsko pravico na nepremičninah z vpi‑
som le‑te v zemljiško knjigo.
VIII. Rok za predložitev ponudbe
Ponudba mora biti dostavljena na naslov:
Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, z
oznako »Ponudba za nakup dvorca Novi Klo‑
šter s parkom – ne odpiraj«. Na ovojnici mora
biti naveden naziv oziroma ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele
v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno
3. marca 2009, do 11. ure.
IX. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogle‑
dom nepremičnin v času razpisa lahko zain‑
teresirani ponudniki dobijo na Občini Polzela

pri Magdi Cilenšek, tel. 03/703‑32‑16 in Alen‑
ki Kočevar, tel. 03/703‑32‑13.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripra‑
vo ponudbe so objavljeni na spletni strani
Občine Polzela: http://www.polzela.si, v pisni
obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo v
tajništvu Občine Polzela.
Občina Polzela
Št. 032055
Ob‑1461/09
JP Vodovod‑Kanalizacija d.o.o., Vodovo‑
dna cesta 90, Ljubljana, na podlagi 2. čle‑
na Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 z
dne 16. 2. 2007), objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo centrifuge za dehidracijo
mulja
1. Predmet prodaje: Centrifuga za izlo‑
čanje vode iz blata zmogljivosti do 5m3/h. V
pogonu je bila na Čistilni napravi Črnuče od
leta 2001.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja premič‑
nin po metodi javnega zbiranja ponudb.
3. Centrifugo, ki je predmet prodaje, bo
prodajalec prodal najboljšemu ponudniku.
4. Postopek bo vodila Služba za splošne
zadeve. Kontaktna oseba za dodatne infor‑
macije glede oddaje ponudb je Milan Pra‑
znik, tel. 041/397‑349 ter Marjan Korenčič,
tel. 041/728‑771.
5. Ogled centrifuge in prejem dodatnih
podatkov je mogoče dogovoriti s kontaktni‑
ma osebama.
6. Pisna ponudba mora biti dostavljena v
zaprti ovojnici z vidno oznako »Ponudba za
centrifuge za dehidracijo mulja – Ne odpiraj«
na sedež prodajalca JP Vodovod‑Kanaliza‑
cija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana,
najkasneje do 20. 2. 2009, do 10. ure. Po‑
nudbe prispele po navedenem roku se ne
bodo upoštevale.
7. Centrifuga se bo prodala le v celotnem
sklopu naprav, ki jo sestavljajo (centrifuga,
naprava za pripravo polielektrolita, spiralni
transporter, mono črpalka, merilnik pretoka
induktivni Pulsmag, elektrokomandna omara
1000x2000mm).
8. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke:
– ime in naslov kupca oziroma firma in
sedež družbe,
– ponujeno ceno.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega po‑
nudnika je ponudbena cena. Način izbire je
opisan v 3. točki. Centrifuga bo prodana po
načelu videno kupljeno, zato morebitne re‑
klamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne
bodo upoštevane.
10. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni
od prejema podpisati prodajno pogodbo in
v nadaljnjih osmih dneh plačati celotno ku‑
pnino. V nasprotnem primeru si prodajalec
pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe
naslednjega najugodnejšega ponudnika.
11. Kupec centrifuge je dolžan plačati vse
stroške v zvezi s sklenitvijo in izvedbo pogod‑
be ter plačati vse pripadajoče javne dajatve.
12. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene prodaj‑
ne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter da
lahko, do sklenitve pravnega posla že začeti
postopek, ustavi brez dolžnosti povračila ka‑
kršnekoli odškodnine.
JP Vodovod‑Kanalizacija d.o.o.
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Evidence sindikatov
Št. 101‑6/2008‑2
Ob‑1183/09
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo Pravila Sindikata vzgoje, izobraže‑
vanja, znanosti in kulture Slovenije Osnovne
šole Ljudski vrt Ptuj.
– Naziv pravil: Pravila Sindikata vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj.
– Ime sindikata: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
– Osnovne šole Ljudski vrt Ptuj.
– Sedež sindikata: Župančičeva 10,
2250 Ptuj.
– Kratica sindikata: SVIZ – OŠ Ljudski
vrt Ptuj.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega iz‑
reka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje
te odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zaporedno številko 117.
3. Matična številka sindikata je:
1914952.
Št. 101‑1/2009‑3
Ob‑1205/09
Statut Sindikata OpenAd, Tomšičeva
ulica 3, Ljubljana, ki je v hrambi pri Upravni
enoti Ljubljana, Izpostavi Center na podlagi
odločbe št. 101‑9/2005‑2 z dne 15. 7. 2005,
in vpisan v evidenco statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 308 z dnem 15. 7. 2005,
se z dnem 14. 1. 2009 izbriše iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 101‑1/2009‑3
Ob‑1259/09
Pravila Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije, Sindikata vzgoje in izobraževanja Osnovne šole Radenci, Radgonska 10, 9252 Radenci, ki so bila z odločbo
št. 028‑15/93‑03 z dne 21. 5. 1993 vzeta v
hrambo pri Občini Gornja Radgona pod za‑
poredno številko 17, se vzamejo iz hrambe
in se izbrišejo iz evidence statutov sindika‑
tov z dnem 19. 1. 2009.
Št. 101‑17/2008‑2
Ob‑1260/09
Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe izbriše iz evidence hrambe statutov

sindikatov, Sindikat delavcev gradbenih
dejavnosti Slovenije, Sindikat podjetja
STC d.o.o. Celje, Kocbekova 30, 3202
Ljubečna, ki je vpisan pod zap. št. 68.
Št. 101‑5/2008‑3‑4
Ob‑7468/08
ZSSS, Sindikat Kompas, MTS PE Vrtojba, s sedežem Vrtojba, Mednarodni
prehod 3a, 5290 Šempeter, katerega pra‑
vila sindikata so bila sprejeta v hrambo z od‑
ločbo upravnega organa št. 013‑7/94‑1/Us z
dne 13. 4. 1994 in so bila vpisana v eviden‑
co statutov sindikatov pod zaporedno št. 88,
se z dnem 23. 6. 2008 izbriše iz evidence
statutov sindikatov.
Posebnih stroškov postopka ni bilo.
Št. 101‑5/2008‑5
Ob‑10484/08
Pravila Sindikata Davčnega urada
Ljubljana, Izpostava Domžale, s sedežem
Ljubljanska cesta 69b, 1230 Domžale, ki
so v hrambi pri Upravni enoti Domžale, na
podlagi odločbe št. 02800‑1/00‑24 z dne
27. 1. 2000 in so vpisana v evidenco sta‑
tutov sindikatov pod zaporedno št. 1/00, se
z dnem 31. 12. 2008 izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov. Matična številka sindi‑
kata je 1182587.
Št. 101‑9/2008‑3‑2
Ob‑10485/08
Upravna enota Nova Gorica sprejme
18. 12. 2008 v hrambo statut Sindikata
delavcev Solkanske industrije apna d.o.o.,
Solkan, Cesta IX. Korpusa 106, 5250 Sol‑
kan.
Ime sindikata je Sindikat delavcev Solkanske industrije apna d.o.o., skrajšano
ime – kratica pa je Sindikat SIA, d.o.o.
Sedež sindikata je na naslovu: Cesta IX.
Korpusa 106, 5250 Solkan.
Sindikat je z dnem 18. 12. 2008 pridobil
lastnost pravne osebe.
Pravila organizacije sindikata so vpisa‑
na v evidenco statutov sindikatov Uprav‑
ne enote Nova Gorica pod zaporedno
št. 148.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob‑1469/09
V skladu s 64. členom Zakona o medi‑
jih, družba Prva TV Televizijska dejavnost
d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana,
objavlja spremembe o organu upravlja‑
nja.
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg 2009/350 z dne 7. 1. 2009, pri subjektu
vpisa Prva TV Televizijska dejavnost d.o.o.,
matična ševilka 5895634000, vpisalo v so‑
dni register spremembe zastopnika s temile
podatki:
Izbris zastopnika: Alaksandras Česnavi‑
čius, datum prenehanja pooblastila: 4. 12.
2008.
Nov zastopnik: Manja Grčić, datum po‑
delitve pooblastila: 4. 12. 2008, način zasto‑
panja: samostojno.
Ob‑1470/09
Ime medijev: Časopis Vestnik in Portl
Panon. SI in Pomurje.SI.
Izdajatelj: Podjetje za informiranje, Mur‑
ska Sobota, d.d. Arhitekta Novaka 13, 9000
Murska Sobota.
Lastniki, ki imajo najmanj 5% upravljal‑
skih pravic: Dnevnik, d.d., Kopitarjeva 2 in
4, 1000 Ljubljana, 100%.
Odgovorna oseba izdajatelja: Irma Ben‑
ko, direktorica.
Imena članov nadzornega sveta: Boštjan
Jevšek, mag. Branko Pavlin in Nataša Brulc
Šiftar.
Ob‑1499/09
1. Ime medija: Sponka.tv.
2. Izdajatelj medija: Domates d.o.o., Li‑
minjanska 96, 6320 Portorož.

3. Ime in priimek ter stalno bivališče fizič‑
ne osebe, ki ima najmanj 5% delež izdajate‑
lja in 5% upravljalskih oziroma glasovalnih
pravic: Matjaž Dodič, Ulica 30. divizije 10,
6320 Portorož.
4. Zakoniti zastopnik izdajatelja in direk‑
tor družbe: Matjaž Dodič, Ulica 30. divizije
10, 6320 Portorož.
Št. 028/09
Ob‑1509/09
Ime medija: Bančni vestnik, revija za
denarništvo in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije –
GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja: direktor Dušan Hočevar.
Imena članov nadzornega sveta izdaja‑
telja: Marjan Kramar, Gorazd Trček, France
Arhar, Aleš Žajdela, Niko Kač, Vojko Čok,
Cvetka Selšek, Matjaž Kovačič, Draško Ve‑
selinovič, Boris Pesjak, Romana Pajenk, Sibil
Svilan, Klemens Nowotny, Andrej Potočnik.
Ob‑1510/09
Izdajatelj: Delo Revije d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana.
Ime medija: Jana, Lady, Eva, Anja,
Stop, Moj mikro, Smrklja, Lady križanke,
Naša žena, Ljubezenske zgodbe Barbare Cartland, Kih, Modna Jana, Ambient,
Rože in vrt, Pri nas doma, Lepa in zdrava,
Obrazi, Moj Sonček.
Lastnik z več kot 5% glasovalnih pravic:
Monera trgovsko podjetje d.o.o., Tabor 4,
1000 Ljubljana.
Člani uprave izdajatelja: Matej Raščan.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Mar‑
jan Raščan, Slavica Raščan, Jelka Sežun.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

9 / 6. 2. 2009 /

Stran

211

Objave gospodarskih družb
Ob‑1473/09
Promikra, podjetje za procesno vodenje in
avtomatizacijo, d.o.o., v likvidaciji, Ljubljana,
Tržaška 132, z matično številko 5297583000,
je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v
Ljubljani, Srg 2008/39529 z dne 5. 12. 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 dne‑
va objave tega poziva. Prijave je potrebno
nasloviti na likvidacijskega upravitelja na na‑
slov: Borut Kastelic, Stegne 9a, 1000 Ljublja‑
na, s pripisom »Prijava terjatve – Promikra,
d.o.o., v likvidaciji«. Prijavi je potrebno priloži‑
ti listine, ki dokazujejo obstoj terjatve.
Promikra, d.o.o., v likvidaciji, Ljubljana
Likvidacijski upravitelj
Borut Kastelic
Št. 7/2009
Ob‑1496/09
V skladu z določbami 10. člena Zakona
o prevzemih (ZPre‑1) družba Thermana d.d.
družba dobrega počutja, Zdraviliška c. 4,
3270 Laško, objavlja obvestilo, da je družba
Pivovarna Laško d.d., Trubarjeva 28, 3270
Laško, z nakupom 200.000 delnic družbe
Thermana d.d. Zdraviliška c. 4, 3270 Laško,
lastnik 21,47% deleža v osnovnem kapitalu
družbe Thermana d.d. družba dobrega po‑
čutja, Zdraviliška c. 4, 3270 Laško.
Thermana d.d.
direktor
mag. Roman Matek
Ob‑1552/09
Likvidacijski upravitelj OPTE Ptuj d.o.o.
– v likvidaciji, Žabjak 1, 2250 Ptuj, pri kateri
je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča na
Ptuju, Srg 2008/40082 z dne 22. 12. 2008
vpisan začetek redne likvidacije v skladu z
določbo 412. člena Zakona o gospodarskih
družbah, objavlja poziv upnikom, da v roku
30 dni od dneva objave tega poziva v Ura‑
dnem listu RS, prijavijo svoje terjatve do
družbe OPTE Ptuj d.o.o. – v likvidaciji.
Terjatve oziroma vlogo morajo upniki po‑
slati, skupaj z dokazili o utemeljenosti prija‑
vljene terjatve, ki izkazuje obstoj in višino
terjatve, z navedbo računa upnika, na ka‑
terega naj se prijavljena terjatev poravna v
dveh izvodih, na likvidacijskega upravitelja
na naslov: OPTE Ptuj d.o.o. – v likvidaciji,
Žabjak 1, 2250 Ptuj.
Dolžniki pa se pozivajo, da brez odlaša‑
nja poravnajo svoje dolgove.
OPTE Ptuj d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Dejan Murko
Ob‑1553/09
Uprava družbe TOM Tovarna opreme
d.d., Stari trg 36, 8230 Mokronog, je kot
prevzemna družba dne 30. 1. 2009 registr‑
skemu sodišču v Novem mestu predložila
pogodbo o pripojitvi prevzete družbe TOM
Oblazinjeno pohištvo d.o.o. Mokronog, Stari
trg 36, 8230 Mokronog k prevzemni družbi
TOM Tovarna opreme, d.d., Mokronog, Stari
trg 36, 8230 Mokronog z dne 26. 1. 2009.
Pogodbo o pripojitvi je pred tem dne 22. 12.

2008 pregledal nadzorni svet prevzemne
družbe in sprejel pisno poročilo o pripojitvi.
Vsi delničarji prevzemne družbe imajo
pravico do vpogleda listin iz drugega od‑
stavka 586. člena ZGD na sedežu prevze‑
mne družbe vsak delovni dan med 11. in 14.
uro. Družba bo vsakemu delničarju na nje‑
govo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis teh listin. Pre‑
vzemna družba je stoodstotni in edini lastnik
prevzete družbe, zaradi tega in v skladu s
599. členom ZGD uprava prevzemne druž‑
be ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev
odločala skupščina prevzemne družbe. Del‑
ničarji prevzemne družbe, katerih deleži do‑
segajo dvajsetino osnovnega kapitala pre‑
vzemne družbe, lahko v roku enega meseca
od sprejema sklepa ustanovitelja prevzete
družbe o soglasju za pripojitev zahtevajo, da
o soglasju za pripojitev odloča na svoji seji
tudi skupščina prevzemne družbe.
Navedeno obvestilo bo objavljeno tudi
na spletni strani družbe TOM d.d., na na‑
slovu www.tom.si, od 3. 2. 2009 dalje vsaj
osem dni.
TOM Tovarna opreme d.d.
Bruno Gričar
predsednik uprave

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob‑1471/09
Vse upnike družbe BTB, trgovina, sto‑
ritve 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 ka‑
pitala z naslednjo vsebino:
Zaradi izstopa družbenika, ki ima v družbi
BTB d.o.o. en osnovni vložek v nominalni vre‑
dnosti 118.017,44 EUR in en poslovni delež v
višini 50,2666%, se osnovni kapital družbe,
ki znaša 234.783,00 EUR, zmanjša za zne‑
sek njegovega osnovnega vložka 118.017,44
EUR in za znesek 0,56 EUR, zaradi zaokro‑
žitve OK na cel evro, skupaj za 118.018,00
EUR tako, da bo po zmanjšanju osnovni ka‑
pital družbe znašal 116.765,00 EUR.
Upnike pozivamo, da se v roku treh me‑
secev od te objave zglasijo pri družbi in iz‑
javijo, ali soglašajo z znižanjem osnovnega
kapitala.
BTB, d.o.o.
direktor
Tinica Pavlič

Sklici skupščin
Ob‑1538/09
Popravek
Oglas za skupščino družbe FOND d.d.
Idrija, kateri je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 3, dne 16. 1. 2009, številka objave
Ob‑1010/09, se dopolni:

Redna letna skupščina družbe FOND
d.d., Idrija bo v sredo, 18. 2. 2008, ob
12. uri, na Lapajnetovi ulici 9, Idrija.
FOND d.d.
direktorica
Darja Petrič Florjančič
Ob‑1536/09
Na podlagi točke 6.b. Statuta delniške
družbe Plinstal, d.d. Jesenice, sklicujem
13. skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 9. 3. 2009, ob 15. uri,
v prostorih ENOS‑Energetika,d.o.o., Jeseni‑
ce, C. železarjev 8, Jesenice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep‑
čnosti ter imenovanje predsednika skupšči‑
ne, preštevalca glasov in notarja.
Predlog sklepa uprave:
Za predsednika skupščine se imenuje
Tomaž Špiler.
Za preštevalko glasov se imenuje Mojca
Smolej.
Na skupščino je povabljena notarka
Nada Svetina.
2. Imenovanje članov nadzornega sve‑
ta.
2.a) Ugotovi se, da zaradi odstopne iz‑
jave preneha funkcija članu nadzornega
sveta.
2.b) Nadzorni svet predlaga skupščini,
da sprejme naslednji sklep:
Skupščina izvoli za nadomestnega člana
nadzornega sveta, za mandat od 9. 3. 2009
do 16. 12. 2009, Iztoka Kremserja.
Vpogled v gradivo za skupščino.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem vsak delav‑
nik od 9. do 11. ure pri Mojci Smolej, v pro‑
storih ENOS‑Energetika, d.o.o., Jesenice,
C. železarjev 8.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in ure‑
sničevanja glasovalne pravice imajo le del‑
ničarji, ki so vpisani v delniško knjigo, ki se
vodi v centralnem registru pri KDD – Cen‑
tralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana,
10 dni pred skupščino.
Vsako udeležbo na skupščini morajo del‑
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki se je nameravajo udeležiti, pisno prijaviti
najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu
podjetja. Pisne prijave in pooblastila se de‑
ponirajo na sedežu družbe.
Glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini o vsaki točki
dnevnega reda bo javno z glasovnicami,
če delničarji ne odločijo, da bo glasovanje
tajno. Vsak delničar ali pooblaščenec pre‑
vzame glasovnice ob registraciji pol ure pred
začetkom zasedanja skupščine. Sklepi se
sprejemajo z večino oddanih glasov, kot jo
določa statut družbe.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo obrazložene nasprotne predloge v
pisni obliki.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo sklicala nova skupščina z
istim dnevnim redom. Na ponovnem zase‑
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danju skupščine se bo veljavno odločalo ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Plinstal, d.d. Jesenice
uprava
Ob‑1537/09
Na podlagi določil poglavja 7. skupšči‑
na statuta delniške družbe NTU upravlja‑
nje z naložbami, d.d. in v skladu z določ‑
bami Zakona o gospodarskih družbah‑1,
sklicujem
19. zasedanje skupščine
delniške družbe NTU upravljanje z
naložbami, d.d.,
ki bo v petek, 13. marca 2009, ob 9. uri,
na sedežu družbe, Dombrava 1, Volčja Dra‑
ga, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna ugo‑
tovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednico skupščine izvoli Nevena Tea
Gorjup in kot preštevalki glasov Sonja Harej
in Nataša Skok. Seji bo prisostvovala vablje‑
na notarka Katjuša Gorjan.
3. Obravnava predloga sprememb ter
dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se v celoti črta do sedaj veljavno prečiščeno
besedilo statuta družbe NTU d.d. in nado‑
mesti z novim prečiščenim besedilom statu‑
ta družbe v predloženi vsebini.
Za podpis novega prečiščenega besedila
se pooblasti predsednica skupščine.
Predlog novega prečiščenega besedila
statuta družbe NTU d.d. je priloga in sestav‑
ni del tega sklepa.
4. Sprememba v članstvu nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina ugotovi, da na podlagi poda‑
ne odstopne izjave z dnem izvedbe skupšči‑
ne preneha mandat dosedanjima članoma
nadzornega sveta predstavnikom delničar‑
jev Forštner Milanu in Forštner Mitji.
Na predlog nadzornega sveta se z dnem
sprejema sklepa na skupščini za nova čla‑
na nadzornega sveta predstavnika delničar‑
jev imenujeta Forštner Ivica in Brilej Saša.
Mandat novoimenovanih članic nadzornega
sveta je 4 leta.
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso‑
valno pravico lahko uresničujejo delničar‑
ji, ki so 3 dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi
pooblaščenci ter zastopniki, ki 3 dni pred za‑
sedanjem skupščine svojo udeležbo pisno
prijavijo osebno ali priporočeno v tajništvu
družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1.
Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno
na sedežu družbe. Pozivamo udeležence,
da se ob prihodu na skupščino prijavijo na
sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili pri‑
sotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen prve
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točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se ob prija‑
vi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z
izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po ob‑
javi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi uteme‑
ljenih sklepov in novo prečiščeno besedilo
statuta družbe, so na vpogled delničarjem v
tajništvu uprave družbe v Volčji Dragi, Dom‑
brava 1, vsak delavnik od 9. do 12. ure od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Na pisno zahtevo delničarja, bo uprava
delničarjem, ki bodo zahtevali kopijo bese‑
dila novega prečiščenega besedila statuta
le‑tega posredoval po redni ali elektronski
pošti, skladno z njihovo zahtevo.
NTU upravljanje z naložbami, d.d.
uprava – direktor
Evgen Kete
Ob‑1562/09
Na podlagi 9. člena Statuta Luke Ko‑
per, d.d. in na zahtevo Republike Slo‑
venije, ki je imetnica 7.140.000 delnic
družbe Luka Koper, d.d. (v nadaljevanju:
družba), Slovenske odškodninske družbe,
d.d., Ljubljana, ki je imetnica 1.557.857
delnic družbe ter Kapitalske družbe po‑
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, ki je imetnica 696.579 del‑
nic družbe, kar skupaj predstavlja 67,11%
osnovnega kapitala družbe, sklicuje upra‑
va družbe
15. sejo skupščine
družbe Luka Koper, d. d.,
ki bo v petek, 20. marca 2009 ob 12. uri v
sejni dvorani Luke Koper – Pristan, Vojkovo
nabrežje 38, Koper.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup‑
ščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Bori‑
sa Marčiča, za preštevalca glasov Dorjano
Sabadin in Tomaža Deisingerja.
Skupščina se seznani, da seji skupščine
prisostvuje notarka Nana Povšič Ružič.
3. Seznanitev z odstopom člana nadzor‑
nega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se sezna‑
ni, da je Marjan Bezjak dne 23. 12. 2008
podal odstopno izjavo, na podlagi katere
mu je mandat prenehal z dnem 24. 12.
2008.
4. Imenovanje posebnega revizorja zara‑
di preveritve poslov družbe.

Predlog sklepa:
Na podlagi prvega odstavka 318. člena
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
družbe Luka Koper, d.d., sprejme sklep o ime‑
novanju posebnega revizorja zaradi preveritve
vodenja vseh poslov družbe v obdobju zadnjih
petih let s poudarkom na poslih v zvezi:
– s prodajo vseh kapitalskih naložb v
tem času,
– z gradnjo nove poslovne stavbe,
– z odkupom in rušenjem skladišč na
potniškem terminalu v Kopru,
– z nakupom nepremičnin na območju
terminala BTC in orleške gmajne v Sežani,
– s posli s podjetjema Premik‑net, Grafist
in B.R.I.L.,
– z izdelavo projektne dokumentacije za
pokritje terminala za razsuti tovor,
– z nakupom poslovnega deleža v slova‑
škem podjetju TT Invest,
– z ustanovitvijo in kreditiranjem vseh
novonastalih podjetij v tem obdobju,
– s smiselnostjo nakupa obalnih dvigal
za podaljšanje I. pomola,
– s stroškovno smiselnostjo nakupa vseh
nepremičnin v navedenem obdobju,
– s stroškovno opravičenostjo vodenja
investicij,
– z upravičenostjo plačila kavcije in vra‑
čilo sredstev za sprostitev ladij v lasti družb
Pašnjak, d.o.o., in H/J Shipping Malta Ltd.,
– s podaljšanjem pomola I.,
– z izgradnjo Ankaranske vpadnice.
Za posebnega revizorja družbe se ime‑
nuje revizijska družba BDO EOS Revizija,
d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave na sedežu druž‑
be, Vojkovo nabrežje 38, Koper, vsak de‑
lovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave
sklica skupščine do dneva seje skupščine
ter na spletni strani družbe www.luka‑kp.si.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pošljejo razumno uteme‑
ljen nasprotni predlog k predlogom sklepov
po posameznih točkah dnevnega reda in
sicer na naslov: Luka Koper, d.d., Vojkovo
nabrežje 38, 6501 Koper.
Pravico do udeležbe na skupščini ima‑
jo delničarji s skupnim številom delnic
14.000.000, vse delnice imajo glasovalno
pravico. Pravico do udeležbe na skupšči‑
ni in uresničevanja glasovalne pravice na
skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpi‑
sani v delniško knjigo družbe, ki se vodi
pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana
dne 17. 3. 2009 in bodo pisno prijavili svojo
udeležbo na skupščini najmanj tri dni pred
dnem zasedanja skupščine. Pooblaščenec
delničarja mora predložiti pisno pooblastilo,
ki ostane shranjeno pri družbi.
Dvorana, v kateri bo potekala skupšči‑
na, bo odprta eno uro pred začetkom za‑
sedanja. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne, to je 20. 3.
2009 ob 13. uri v isti dvorani. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Luka Koper, d.d.
uprava družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 81/09
Ob‑1517/09
Na podlagi neposredno izvršljivega no‑
tarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz
Murske Sobote, opravilna številka SV 81/09
z dne 28. 1. 2009, je bilo stanovanje s šte‑
vilko 4, s skupno površino 58,03 m2, ki se
nahaja v prvem nadstropju stanovanjske
stavbe na naslovu Beltinci, Kocljevo naselje
3, in sicer v stavbi z identifikacijsko številko
97.ES, stoječi na parceli številka 1720/35
katastrska občina Beltinci, in ki sta ga za‑
stavna dolžnika Dajčar Dušan, rojen 21. 10.
1980, stanujoč Kočevje, Ulica heroja Ma‑
rinclja 8, 1330 Kočevje in Antolin Mojca, ro‑
jena 17. 11. 1979, stanujoča Kočevje, Ulica
heroja Marinclja 8, 1330 Kočevje,( pridobi‑
la po kupoprodajni pogodbi, sklenjeni dne
26. 1. 2009, s prodajalcema Jerebic Alešem
in Jerebic Mojco, oba stanujoča Beltinci, Ko‑
cljevo naselje 3, zastavljeno v korist upnice
Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000
Ljubljana, matična številka 5026024000, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v vi‑
šini 53.000,00 EUR s pripadki.
SV 77/09
Ob‑1518/09
Na podlagi neposredno izvršljivega no‑
tarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Ma‑
ribora, opr. št. SV 77/09 z dne 30. 1. 2009,
je nepremičnina, garsonjera št. 34 v skupni
izmeri 22,04 m2, ki se nahaja v V. nadstropju
večstanovanjske hiše v Mariboru, Goriška
ulica 11, stoječe na parc. št. 178, k.o. Spo‑
dnje Radvanje, katere lastnik do celote je
na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 12.
2008, Milan Kores, stan Pri kolodvoru 1, 2342
Ruše, zastavljena v korist upnice Raiffeisen‑
bank Leibnitz eGen, Bahnhofstrasse 2, Li‑
pnica, Republika Avstrija, en. id. št. 1870777,
za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika
Milana Koresa, Pri kolodvoru 1, 2342 Ruše,
v višini 16.000,00 EUR s pripadki.

SV 41/09
Ob‑1519/09
Na podlagi neposredno izvršljivega no‑
tarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 41/09 z dne 29. 1.
2009, je bilo stanovanje št. 6, ki se nahaja
v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta železarjev 26, stoječe
na parc. št. 1368/5 k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 71,75 m2, last zastavitelja Elvisa
Vukalića, Cesta železarjev 26, Jesenice,
na podlagi notarskega zapisa, sporazuma
o priznanju deleža na skupnem premo‑
ženju in izročilne pogodbe, opr. št. SV
132/06 z dne 6. 3. 2006, zastavljeno v
korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
matična številka 5026237000, s sedežem
v Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 45.000,00 EUR
s pripadki.
SV 47/09
Ob‑1524/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nataše Er‑
javec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr.
št. SV 1187/07 z dne 28. 11. 2007 in
SV 47/09 z dne 28. 1. 2009, sta bila sta‑
novanje z identifikacijsko številko posame‑
znega dela stavbe 1723‑9373‑8, stanova‑
nje št. NI.8 v 3. etaži, v izmeri 49,64 m2 in
parkirni prostor z identifikacijsko številko
posameznega dela stavbe 1723‑9373‑49,
parkirni prostor št. 9 v 1. etaži v izmeri
11,43 m2, ki se nahaja v stanovanjski stav‑
bi na naslovu Tržaška cesta 87, Ljubljana,
ki stoji na parc. št. 1687/8 k.o. Vič, prido‑
bljena na podlagi prodajne pogodbe z dne
1. 10. 2008, last Marije Rajšelj, Tržaška
cesta 87, Ljubljana, zastavljeno v korist
upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kle‑
če 15, Ljubljana, matična št. 2211254000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
72.824,40 CHF s pp.

SV 94/09
Ob‑1525/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notar‑
skega zapisa notarke Brede Horvat iz Mari‑
bora, opravilna številka SV 94/09 z dne 29. 1.
2009, je bila nepremičnina z identifikacijsko
številko dela stavbe 0587‑120/2, ki obsega
stanovanje številka 2, stanovanjska raba v
izmeri 42,43 m2 v 2. etaži in kletni prostor šte‑
vilka 2 v 1. etaži, kar vse se nahaja v stavbi
na naslovu Ciringa 2, 2201 Zgornja Kungota,
zgrajeni na parceli številka 21/2.S, zaenkrat
še med drugim pripisani zemljiškoknjižnemu
vložku številka 62 katastrska občina Ciringa;
last dolžnice – zastaviteljice Darje Kolar, ro‑
jene 29. 5. 1965, stanujoče Ciringa 2, 2201
Zgornja Kungota, do celote; zastavljena v ko‑
rist upnika Hausmannstätten registrierte Ge‑
nossenschaft mit beschränkter Haftung (re‑
gistrirana zadruga z omejenim jamstvom), s
sedežem Grazer Strasse 6, 8071 Hausman‑
nstätten, Republika Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve prej navedenega upnika do
dolžnice – zastaviteljice Darje Kolar v višini
7.500,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo
najkasneje do vključno 15. 2. 2015 oziroma z
zapadlostjo na dan odpoklica upnika.
SV 69/09
Ob‑1542/09
Na podlagi neposredno izvršljivega no‑
tarskega zapisa notarke Nade Svetina z Je‑
senic, opr. št. SV 69/09 z dne 3. 2. 2009, je
bilo trisobno stanovanje št. 6, ki se nahaja v
prvem nadstropju večstanovanjske stavbe
na Jesenicah, Cesta 1. maja 26a, stoječe
na parc. št. 802/5, 804/9 in 804/15, vse k.o.
Jesenice, v skupni izmeri 76,84 m2, last za‑
stavitelja Nenada Marjanovića, zastavljeno
v korist upnice Posojilnica – Bank Št. Jakob
v Rožu, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, 9184 Št. Jakob v Rožu/St. Jakob
i.R., Avstrija, za zavarovanje denarne terjat
ve v višini 35.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 3766/2008
Os‑7945/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Stojana Brajkoviča, Ljubljan‑
ska cesta 76, Domžale, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne li‑
stine, pogodbe št. 255/SPB – 182 z dne 10.
8. 1982, sklenjene med prodajalcema SGD
Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje
ter kupcema Olgo in Davorino Semoličem,
Veluščkova 1, Maribor.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je iz‑
gubil, je bilo trisobno stanovanje št. 29, v VI.
nadstropju stanovanjsko poslovnega objek‑
ta SPB 1 center Domžale, sedaj označen v
zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 29.E, v
vložku 5731/30, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 2. 10.
1996, sklenjene med prodajalcema Semolič
Davorinom in Semolič Olgo, oba stanujoča
Ljubljanska 76, Domžale ter predlagateljem
kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva mo‑
rebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pra‑
vilnost oziroma popolnost podatkov o vsebi‑
ni listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 9. 2008
Dn 2048/2006
Os‑10300/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Boruta in Mateje Peršolja,
Ulica Simona Jenka 13a, Domžale, objavlja
začetek postopka vzpostavitve zemljiško‑
knjižnih listin, pogodbe o prodaji in naku‑
pu stanovanja, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim podjetjem Zagorje ob Savi in
kupcema Gregorič Davorinom ter Gregorič
Frančiško, oba takrat stanujoča Ljubljanska
69a, Domžale, sklenjene dne 29. 9. 1969
in pogodbe o kupoprodaji garaže, ki sta jo
sklenila prodajalec Gradbeno podjetje Za‑
gorje ob Savi ter kupca Gregorič Davorin
in Gregorič Frančiška, oba takrat stanujoča
Ljubljanska 69a, Domžale, dne 8. 9. 1970.
Predmet pogodbe z dne 29. 9. 1969,
katere izvirnik se je izgubil, je bilo trisobno
stanovanje v 1. nadstropju stolpiča, označe‑
nega kot B‑1 Domžale, sedaj označenega v
zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 3.E, v
vložku 5506/4, k.o. Domžale, predmet po‑
godbe z dne 8. 9. 1970, katere izvirnik se je
izgubil, pa je bila garaža, sedaj označena v
zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 122.E, v
vložku 5506/48, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev, za vsakega do 1/2,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 5. 7.
2002, sklenjene med Frančiško Gregorič,
Ul. Simona Jenka 13a, Tatjano Matko, Novi
dom 3d, Hrastnik in Davorinom Gregoričem,
Jurčičeva ulica 5, Kamnik, kot prodajalcem
ter predlagateljema kot kupcema.

Okrajno sodišče v Domžalah poziva mo‑
rebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravil‑
nost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katerih vzpostavitev se zahteva ozi‑
roma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 12. 2008
Dn 496/2008
Os‑10053/08
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljice Arko Ljudmile,
Prvomajska cesta 26, Sodražica, zaradi
vknjižbe lastninske pravice na stanovanju
ter vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne
20. 10. 2008 začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer kupopro‑
dajne pogodbe, sklenjene med Skupnostjo
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Slovenije, Ljubljana, Moše Pijadejeva 41,
kot prodajalcem in Lušin Ivano, Sodražica,
Trg 25. maja 11, kot kupcem, z dne 10. 12.
1991, ki je bila prijavljena Občinski upravi
za družbene prihodke Občine Ribnica dne
30. 12. 1991, pod številko prejemnega vpi‑
snika 370, podpis prodajalca pa overjen pri
bivšem Temeljnem sodišču v Ljubljani, Enoti
v Ljubljani, pod številko I Ov 5419/92, kate‑
re predmet je trisobno stanovanje, št. 4, ki
se nahaja v 1. nadstropju stanovanjskega
objekta v Sodražici, Trg 25. maja 11, v iz‑
meri 71,76 m2, skupaj z enako oštevilčenim
kletnim prostorom.
Sodišče s tem oklicem poziva vse ime‑
tnike pravic na zgoraj navedenem nepre‑
mičnem premoženju, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpod‑
bijajo pravilnost oziroma popolnost podat‑
kov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 3. 12. 2008
Dn 6054/2003
Os‑7420/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknji‑
žni zadevi predlagateljice Velić Sefije, Cle‑
velandska 23, Ljubljana, ki jo zastopa odve‑
tniška družba Dernovšek iz Ljubljane, odv.
Igor Dernovšek, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listi‑
ne, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 356/38,
stanovanje št. 38 v 4. nadstropju, s shram‑
bo, z ident. št. 2680‑0022‑038, Clevelan‑
dska ulica 23, Ljubljana, v k.o. Nove Jarše,
dne 6. 6. 2008, pod opr. št. Dn 6054/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavi‑
tve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 9. 9. 1980,
št. MS 12/2 33/80‑B, sklenjene med GIP
Gradis Celje ter Velić Muhamedom in Ve‑
lić Bojano, oba Pot na Rakovo Jelšo 41/1,
Ljubljana, za stanovanje št. 38, v soseski
MS‑12/2 Nove Jarše,
– pogodbe o razdelitvi skupnega premo‑
ženja z dne 19. 7. 1983, sklenjene med Velić
Muhamedom in Velić Bojano.
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‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2008
Dn 14878/2007
Os‑9891/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mar‑
jete Bečan, Černetova 7a, Ljubljana, ki jo
zastopa notar Jože Sikošek iz Ljubljane, za‑
radi vknjižbe lastninske pravice in vzposta‑
vitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 9 v II. nadstropju, na naslovu Triglavska
ulica 21, Ljubljana, s kletnima prostoroma,
z identifikatorji št. 25.E, 26.E in 27.E, pod‑
vložek št. 3685/10, k.o. Bežigrad, dne 9.
1. 2008, pod opr. št. Dn 14878/2007, izda‑
lo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe z
dne 23. 9. 1992, sklenjene med Alojzijem in
Stanislavo Sobočan, Agrokombinatska 13a,
Ljubljana ter obdarjenko Stanislavo Sobo‑
čan, Triglavska 21, Ljubljana, za dvosobno
stanovanje v Ljubljani, na Triglavski 21.
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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 28592/2004
Os‑9906/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljice Zahariaš Kar‑
men, Savlje 28, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško‑
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 22 s shrambo, na naslovu Trnovski pri‑
stan 10, Ljubljana, z ident. št. dela stavbe
1722‑04413‑22, stoječo na parc. št. 78/26,
79/9, 80/6, v k.o. Trnovsko predmestje, dne
21. 10. 2008, pod opr. št. Dn 28592/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavi‑
tve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske
pogodbe št. VS‑1 140/85 z dne 15. 5. 1985,
sklenjene med Zavodom za izgradnjo Lju‑
bljane TOZD Inženiring, Ljubljana (kot pro‑
dajalcem) ter Lasič Iztokom in Zaharias Kar‑
men (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. dela stavbe 1722‑04413‑22,
stoječo na parc. št. 78/26, 79/9, 80/6, v k.o.
Trnovsko 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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
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Dn 8756/2006
Os‑10111/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljice Visočnik Dar‑
je, Bratovševa ploščad 20, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 28.E, vpisano v podvl.
2887/28, k.o. Stožice, dne 22. 10. 2008,
pod opr. št. Dn 8756/2006, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško‑
knjižnih listin:
– pogodbe št. 220/75‑02/5 z dne 14. 3.
1963, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje (kot prodajalcem) ter
Pucihar Janezom in Pucihar Snežano, To‑
pniška 19, Ljubljana (kot kupcem) za nepre‑
mičnino, ki ima sedaj ident. 28.E, vpisano v
podvl. 2887/28, k.o. Stožice,
– aneksa k pogodbi št. 220/75‑02/5 z
dne 17. 11. 1975, sklenjenega med Splo‑
šnim gradbenim podjetjem Grosuplje (kot
prodajalcem) ter Pucihar Janezom in Pu‑
cihar Snežano, Topniška 19, Ljubljana (kot
kupcem) za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. 28.E, vpisano v podvl. 2887/28, k.o.
Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 14062/2005
Os‑10113/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po ze‑
mljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemlji‑
škoknjižni zadevi predlagatelja Antona Po‑
gačnika, Ul. bratov Učakar 48, Ljubljana,
ki ga zastopa Otium, d.o.o., Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino z identifikatorjem 20.E, podvl.
4697/81, k.o. Zg. Šiška, dne 24. 10. 2008,
pod opr. št. Dn 14062/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško‑
knjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 71‑3904‑K, ki so
jo dne 23. 7. 1971 sklenili prodajalec GIP
Ingrad, Ljubljanska cesta 6, Celje, ki ga je
zastopal Standard‑Invest, Celovška cesta
89, Ljubljana, po direktorju Miroslavu Pleši
in kupec Anton Pogačnik, Ul. bratov Učakar
48, Ljubljana (takrat Jesenkova 6, Ljublja‑
na), za stanovanje št. 19, v 1. nadstropju
stanovanjskega objekta na naslovu Ul. bra‑
tov Učakar 48, Ljubljana, nepremičnina z
ident. št. 20.E, vpisana v podvl. 4697/20,
k.o. Zg. Šiška ter za garažo št. G27 na
naslovu Ul. bratov Učakar 48, Ljubljana,
nepremičnina z ident. št. 223.E, vpisana v
podvl. 4697/81, k.o. Zg. Šiška,
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe,
ki so jo dne 6. 10. 1972 sklenili prodajalec
GIP Ingrad, Ljubljanska cesta 6, Celje, ki ga
je zastopal Standard‑Invest, Celovška cesta
89, Ljubljana, po direktorju Miroslavu Pleši
in kupec Anton Pogačnik, Ul. bratov Učakar
48, Ljubljana (takrat Jesenkova 6, Ljubljana)
za stanovanje št. 19, v 1. nadstropju sta‑
novanjskega objekta na naslovu Ul. bratov
Učakar 48, Ljubljana, nepremičnina z ident.
št. 20.E, vpisana v podvl. 4697/20, k.o. Zg.
Šiška ter za garažo št. G27 na naslovu Ul.
bratov Učakar 48, Ljubljana, nepremičnina

z ident. št. 223.E, vpisana v podvl. 4697/81,
k.o. Zg. 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 zgo‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 14015/2005
Os‑10114/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškokji‑
žni zadevi predlagatelja Dragoljuba Lukiča,
Ul. bratov Učakar 50, Ljubljajna, ki ga zasto‑
pa Otium, d.o.o. Lili Novy 34, Ljubljana, za‑
radi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavi‑
tve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 227.E, podvl. 4697/85, k.o.
Zg. Šiška, dne 20. 10. 2008, pod opr. št. Dn
14015/2005, izdalo sklep o začetku postop‑
ka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 74‑4856‑K, ki so
jo dne 4. 2. 1974 sklenili prodajalec GIP
Ingrad, Ljubljanska cesta 6, Celje, ki ga je
zastopal Standard‑Invest, Celovška cesta
89, Ljubljana, po direktorju Miroslavu Pleši
in kupca Dragoljub ter Ana Lukič, Ul. bra‑
tov Učakar 50, Ljubljana (takrat Rašiška 18,
Ljubljana), za stanovanje št. 8, v 1. nadstro‑
pju stanovanjskega objekta na naslovu Ul.
bratov Učakar 50, Ljubljana, nepremičnina
z ident. št. 106.E, vpisana v vl. št. 4697/41,
k.o. Zg. Šiška,
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe,
ki so jo dne 29. 3. 1974 sklenili prodajalec
GIP Ingrad, Ljubljanska cesta 6, Celje, ki ga
je zastopal Standard‑Invest, Celovška cesta
89, Ljubljana, po direktorju Miroslavu Pleši
in kupca Dragoljub ter Ana Lukič, Ul. bra‑
tov Učakar 50, Ljubljana (takrat Rašiška 18,
Ljubljana), za stanovanje št. 8, v 1. nadstro‑
pju stanovanjskega objekta na naslovu Ul.
bratov Učakar 50, Ljubljana, nepremičnina
z ident. št. 106.E, vpisana v vl. št. 4697/41,
k.o. Zg. Šiška in za garažo na naslovu Ul.
bratov Učakar 48 in 50, Ljubljana, nepre‑
mičnina z ident. št. 227.E, vpisana v podvl.
4697/85, k.o. Zg. 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 zgo‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 6888/2006
Os‑10115/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljice Lavrič Kristine,
Celovška 125, Ljubljana, ki jo zastopa odv.
Andrej Žabjek iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško‑
knjižne listine, za nepremičnino z identifika‑
torjem 103.E, podvl. 4196/7, k.o. Zg. Šiška,
dne 5. 11. 2008, pod opr. št. Dn 6888/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavi‑
tve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 5. 6. 1971, skle‑
njene med Potočar Francom, Kamnogori‑
ška 68, Ljubljana (kot prodajalcem) in Nakič
Marijo (kot kupovalko) za nepremičnino, ki
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ima sedaj ident. št. 103.E, vpisano v podvl.
4196/7, k.o. Zg. Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 8. 11.
1982, sklenjene med Nakič Marijo, Ljubelj‑
ska 29, Ljubljana (kot prodajalcem) in Pu‑
šnik Ernestom, Vurmat ob Dravi ter Zečko
Marijo, Vidovdanska 9, Ljubljana (kot kup‑
cema) za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 103.E, vpisano v podvl. 4196/7, k.o. Zg.
Šiška,
– menjalne in prodajne pogodbe z dne
2. 4. 1985, sklenjene med Lavrič Francom
in Lavrič Kristino, oba stanujoča Ane Ziher‑
love 14, Ljubljana (kot prvo pogodbenikoma)
in Pušnik Ernestom, Vurmat ob Dravi ter
Pušnik Marijo, Ljubeljska 29, Ljubljana (kot
drugo pogodbenikoma) za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 103.E, vpisano v podvl.
4196/7, k.o. Zg. 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 zgo‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 14069/2005
Os‑10116/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljice Matilde Iva‑
nuša, Ul. bratov Učakar 50, Ljubljana, ki
jo zastopa Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravi‑
ce in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino z identifikatorjem 123.E,
podvl. 4697/58, k.o. Zg. Šiška, dne 20. 10.
2008 pod opr. št. Dn 14069/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve ze‑
mljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 72‑4075‑K, ki sta
jo dne 26. 1. 1972 sklenila prodajalec SGP
Zidar Kočevje, Trg 3. oktobra 23, ki ga je
zastopal direktor Standard‑Invest, Celovška
cesta 89, Ljubljana, po direktorju Mirosla‑
vu Pleši in kupovalka Matilda Ivanuša, Ul.
bratov Učakar 50, Ljubljana (takrat Dolomit‑
ska 3, Ljubljana) za stanovanje št. 20, na
naslovu Ul. bratov Učakar 50, Ljubljana, z
ident. 123.E, vpisano v podvl. 4697/58, k.o.
Zg. Šiška,
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe
št. 72/4075‑K, ki sta jo dne 26. 1. 1972 skle‑
nila prodajalec SGP Zidar Kočevje, Trg 3.
oktobra 23, ki ga je zastopal direktor Stan‑
dard‑Invest, Celovška cesta 89, Ljubljana,
po direktorju Miroslavu Pleši in GIP Ingrad,
Ljubljanska cesta 6, Celje, ki ga je zastopal
Standard‑Invest, Celovška cesta 89, Ljublja‑
na, po direktorju Miroslavu Pleši ter kupoval‑
ka Matilda Ivanuša, Ul. bratov Učakar 50,
Ljubljana (takrat Dolomitska 3, Ljubljana),
za stanovanje št. 20 na naslovu Ul. bratov
Učakar 50, Ljubljana, z ident. 123.E, vpisa‑
no v podvl. 4697/58, k.o. Zg. 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 zgo‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
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Dn 31290/2006
Os‑10147/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljice Simone Duša,
Poklukarjeva 4, Ljubljana, ki jo zastopa Oti‑
um, d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 51.E, podvl. št. 1607/51,
k.o. Moste dne 24. 10. 2008 pod opr.
št. Dn 31290/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne li‑
stine, soinvestitorske pogodbe št. MS 4/5
505/83 z dne 15. 2. 1984, sklenjene med
pooblaščenim investitorjem Zavodom za
izgradnjo Ljubljana, TOZD Inženiring, Ker‑
snikova 10, Ljubljana, ki ga je zastopal di‑
rektor TOZD Slavko Bajt, dipl. ing. arh. in
soinvestitorjem Alojzom Žitnikom ter Mojco
Žitnik‑Debevec, Melikova 25, Ljubljana, za
stanovanje št. 51 v 4. nadstropju, na na‑
slovu Preglov trg 11, Ljubljana, z identifika‑
torjem 51.E, vpisano v podvl. št. 1607/51,
k.o. Moste.
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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 9810/2008
Os‑10148/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljice Kokile Ve‑
ber, Dunajska cesta 103, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 19.E, podvl. št. 4139/19,
k.o. Bežigrad, dne 20. 10. 2008, pod opr.
št. Dn 9810/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne li‑
stine, soinvestitorske pogodbe št. 243/85
z dne 15. 4. 1985, sklenjene med poobla‑
ščenim investitorjem ZIGP Imos, o.sol.o.,
Linhartova 11, Ljubljana, ki ga je zastopal
v.d. glavnega direktorja Rado Hafner, dipl.
ing. in soinvestitorjem Intertrade, podjetje
za mednarodno trgovino Ljubljana, TOZD
Trgovina, ki ga je zastopal direktor TOZD
Niko Tičar, katere vsebina je bila prodaja
in nakup stanovanja št. 19, v 3. nadstropju
stanovanjskega bloka, na naslovu Dunajska
cesta 103, Ljubljana, nepremičnina z identifi‑
katorjem 19.E, vpisana v podvl. št. 4139/19,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 13797/2008
Os‑10149/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljice Katarine Kle‑
menc Dinjaški, Poljanski nasip 28, Ljubljana,
ki jo zastopa odv. pisarna Miro Senica in od‑
vetniki iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastnin‑
ske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
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listine, za nepremičnino z identifikatorjem
237.E, vpisano v podvl. št. 582/156, k.o.
Poljansko predmestje, dne 27. 10. 2008,
pod opr. št. Dn 13797/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško‑
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Gro‑
suplje p.o., Taborska cesta 13, Grosuplje
(kot prodajalcem) in Evaldi Bolc, Poljanski
nasip 26, Ljubljana (kot kupovalko) za ne‑
premičnino, ki ima sedaj ident. št. 237.E,
vpisano v podvl. št. 582/156, k.o. Poljansko
predmestje,
– kupoprodajne pogodbe o prodaji gara‑
že z dne 15. 6. 2001, sklenjene med Bajec
Pavlom, Poljanski nasip 26, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Katarino Klemenc, Mestni
trg 17, Ljubljana (kot kupovalko) za nepre‑
mičnino, ki ima sedaj ident. št. 237.E, vpi‑
sano v podvl. št. 582/156, k.o. Poljansko
predmestje.
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‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 29794/2008
Os‑10151/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po ze‑
mljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v ze‑
mljiškoknjižni zadevi predlagatelja Simsič
Evgena, Topniška 43, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavi‑
tve zemljiškoknjižne listine, za nepremični‑
no z identifikatorjem 53.E, podvl. 2947/53,
k.o. Bežigrad, dne 10. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 29794/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listi‑
ne, pogodbe z dne 23. 12. 1970, sklenjene
med Splošnim Gradbenim podjetjem Grosu‑
plje in Zavarovalnico Sava, za nepremični‑
no, stanovanje št. 47 v 8. nadstropju (sedaj
nepremičnina z identifikatorjem 53.E, podvl.
2947/53, k.o. Bežigrad).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 16965/2008
Os‑10153/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagatelja Dukić Zlatka,
Chengdujska cesta 20, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 210.E, vpisano v podvl.
št. 364/81, k.o. Šentpeter, dne 29. 10. 2008,
pod opr. št. Dn 16965/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemlji‑
škoknjižne listine, menjalne pogodbe z dne
18. 10. 1983, sklenjene med Malenšek Da‑
nijelom, Rožna dolina, Cesta IV/5, Ljubljana
(kot prvopogodbeno stranko) in Dukić Zlat‑
kom ter Dukić (roj. Dijak) Lidijo, oba stanu‑
joča Ul. pohorskega bataljona 167, Ljubljana
(kot drugopogodbeno stranko), za nepre‑

mičnino, ki ima sedaj ident. 210.E, vpisano
v podvl. št. 364/81, k.o. Šentpeter.
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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 2168/2005
Os‑10189/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Dušana in Jelice Šimenc, oba Ulica bratov
Učakar 126, Ljubljana, ki ju zastopa odv.
Katarina Magyar Erjavec, Glinška ul. 10,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravi‑
ce in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 15 v 2. nadstropju, na
naslovu Ulica bratov Učakar 126, Ljubljana,
v izmeri 98,33 m2, z ident. št. 115.E, vpisa‑
no v podvl. št. 4069/39 ter za garažni boks
št. 11 v kleti, na naslovu Ulica bratov Uča‑
kar 124‑126, Ljubljana, v izmeri 15,15 m2, z
ident. št. 135.E, vpisano v podvl. št. 4069/59,
obe nepremičnini v k.o. Zgornja Šiška, dne
24. 10. 2008, pod opr. št. Dn 2168/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavi‑
tve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 3‑2341/80 neznanega datuma, sklenje‑
ne med prodajalko Komunalno skupnostjo
Občine Ljubljana ‑ Šiška in kupcem Miklič
Marjanom, Celovška 225a, Ljubljana, za
stanovanje št. 15 v 2. nadstropju, na na‑
slovu Ulica bratov Učakar 126, Ljubljana, v
izmeri 98,33 m2, z ident. št. 115.E, vpisano
v podvl. št. 4069/39 ter za garažni boks
št. 11 v kleti, na naslovu Ulica bratov Uča‑
kar 124‑126, Ljubljana, v izmeri 15,15 m2, z
ident. št. 135.E, vpisan v podvl. št. 4069/59,
obe nepremičnini v k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pra‑
vic na zgoraj navedenih nepremičninah, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbi‑
jajo 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 12. 12. 2008
Dn 12784/2005
Os‑10220/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagatelja Mravlak Jože‑
ta, brodarjev trg 2, Ljubljana, ki ga zastopa
družba Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Lju‑
bljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 17, na na‑
slovu Brodarjev trg 2, Ljubljana, z ident.
št. 110.E, vpisano v podvl. št. 1478/110,
k.o. Moste, dne 14. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 12748/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne li‑
stine, kupoprodajne pogodbe št. 51 z dne
4. 11. 1991, sklenjene med PTT podjetje
Ljubljana p.o., Cigaletova 15, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Skok Eleno ter Skok Duša‑
nom, oba stanujoča Trg oktobrske revolucije
21, Ljubljana (kot kupcema), za nepremični‑
no, ki ima sedaj ident. št. 110.E, vpisano v
podvl. št. 1478/110, k.o. Moste.
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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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2008
Dn 17580/2004
Os‑10230/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljice Julijane Tom‑
šić, Predstruge 13b, Videm‑Dobrepolje, za‑
radi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavi‑
tve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 43 v 5. nadstropju in shrambo
št. 43 v kleti, na naslovu Pavšičeva ulica 4,
Ljubljana, z ident. št. 85.E in 86.E, vpisano
v podvl. št. 735/44, k.o. Zgornja Šiška, dne
29. 3. 2005, pod opr. št. Dn 17580/2004, iz‑
dalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o oddaji stavbnega zemljišča
v uporabo št. 2549/74‑I/RU z dne 18. 12.
1974, sklenjene med Skladom za komunal‑
no urejanje zemljišč občine Ljubljana‑Šiška,
Celovška cesta 89, Ljubljana (kot prodajal‑
cem) in Gradbenim podjetjem Megrad Lju‑
bljana, Celovška 136, Ljubljana (kot kup‑
cem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 85.E in 86.E, vpisano v podvl. št. 735/44,
k.o. Zgornja Šiška,
– kupne pogodbe št. 7169 z dne 6. 11.
1975 in pogodbe o spremembi kupne po‑
godbe št. 7169 z dne 6. 11. 1975, sklenjene
med Gradbenim podjetje Megrad n.sol.o.,
Ljubljana (kot prodajalcem) ter Šifrer Doro
in Savo, obe Kidričeva 6, Ljubljana (kot ku‑
povalkama), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 85.E in 86.E, vpisano v podvl.
št. 735/44, k.o. Zgornja Šiška,
– darilne pogodbe z dne 14. 3. 1979,
sklenjene med Doro Šifrer, Kidričeva 6, Lju‑
bljana (kot darovalko) in Savo Šamec, Pa‑
všičeva 4, Ljubljana (kot obdarjenko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 85.E
in 86.E, vpisano v podvl. št. 735/44, k.o.
Zgornja Šiška,
– kupne pogodbe z dne 28. 3. 1979,
sklenjene med Savo Šamec, Glavarjeva 49,
Ljubljana (kot prodajalko) in Tomšič Mila‑
nom, Dolenjska cesta 48, Ljubljana (kot kup‑
cem), za nepremičnini, ki imata sedaj ident.
št. 85.E in 86.E, vpisano v podvl. št. 735/44,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pra‑
vic na zgoraj navedenih nepremičninah, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbi‑
jajo 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 26. 11. 2008
Dn 24855/2005
Os‑10301/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagatelja Drnovšek An‑
dreja, Novi dom 3b, Hrastnik, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško‑
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 126 v 11. nadstropju, na naslovu Jakčeva
39, Ljubljana, z ident. št. 126.E, vpisano v
podvl. št. 1267/126, k.o. Štepanja vas, dne

12. 11. 2008, pod opr. št. Dn 24855/2005, iz‑
dalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št 390/74
z dne 2. 12. 1974, sklenjene med Imos –
poslovno združenje za industrijsko gradnjo,
Ljubljana, po pooblastilu SGP Konstruktor
TOZD Maribor (kot prodajalcem) in Zakonj‑
šek Pavlo, Flandrova 8, Ljubljana (kot kupo‑
valko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 126.E, vpisano v podvl. št. 1267/126, k.o.
Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 12. 2008
Dn 17259/2005
Os‑10302/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljice Cecić Anto‑
nije, Celovška cesta 159, Ljubljana, ki jo
zastopa družba Ataurus – Predan Andrej
s.p., Adamičeva ulica 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 30 v 5. nadstropju, na naslo‑
vu Celovška cesta 159, Ljubljana, z ident.
št. 30.E, vpisano v podvl. št. 4544/30, k.o.
Zgornja Šiška, dne 21. 10. 2008, pod opr.
št. Dn 17259/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih li‑
stin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 2.
1978, sklenjene med Ocepek Marijo, Celov‑
ška 159, Ljubljana (kot prodajalko) in Per‑
vanje Judito, Bizjakova 12, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 30.E, vpisano v podvl. št. 4544/30,
k.o. Zgornja Šiška;
– menjalne pogodbe z dne 31. 7. 1986,
sklenjene med Pervanje Judito, Celovška
c. 159, Ljubljana in Pervanje Magdo Anito,
Bijedićeva 12, Ljubljana, za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 30.E, vpisano v podvl.
št. 4544/30, 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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 12. 2008
Dn 12879/2005
Os‑10303/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljice Karan Vere,
Rusjanov trg 10, Ljubljana, ki jo zastopa
družba Otium, Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, za‑
radi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavi‑
tve zemljiškoknjižne listine, za nepremični‑
no, stanovanje št. 71, na naslovu Rusjanov
trg 10, Ljubljana, z ident. št. 71.E, vpisano
v podvl. št. 2120/71, k.o. Slape, dne 6. 11.
2008, pod opr. št. Dn 12879/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve ze‑
mljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. 257/84
z dne 11. 6. 1984, sklenjene med Zavo‑
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dom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženi‑
ring, Ljubljana (kot prodajalcem) in Botonjić
Mirsadom ter Botonjić Rukijo, Petkovškovo
nabrežje 67, Ljubljana (kot kupcema), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. 71. E, vpi‑
sano v podvl. št. 2120/71, k.o. Slape;
– darilne pogodbe z dne 25. 2. 1990,
sklenjene med Šuštaršič Marjanom, Celov‑
ška 85, Ljubljana (kot darovalcem) in Šuštar‑
šič Janezom, Markov trg 14, Ljubljana (kot
obdarjencem), za nepremičnino, ki ima se‑
daj ident. 71.E, vpisano v podvl. št. 2120/71,
k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 12. 2008
Dn 24381/2006
Os‑10305/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagatelja Marka Mijića, To‑
pniška 25, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastnin‑
ske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, z identifikatorjem
15.E, podvl. št. 3715/15, k.o. Bežigrad, dne
20. 10. 2008, pod opr. št. Dn 24381/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavi‑
tve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe,
ki sta jo dne 2. 12. 1969 sklenila prodajalec
Ludvik Voroš, Topniška 25, Ljubljana, takrat
stanujoč Beltinci 23 in kupec Štefan Steiner,
Slomškov trg 20, Maribor, za stanovanje
št. 15, v 2. nadstropju zgradbe na naslovu
Topniška ul. 25, Ljubljana, z identifikator‑
jem 15.E, vpisano v podvl. št. 3715/15, k.o.
Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 24055/2005
Os‑10306/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagatelja Pavlovski Jo‑
žefa, Rusjanov trg 6, Ljubljana, ki ga za‑
stopa družba Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy
34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, garažo št. 42 v
kleti, na naslovu Gt 3/2 Osenjakova ulica,
Ljubljana, z ident. št. 49.E, vpisano v podvl.
št. 2194/49, k.o. Slape, dne 21. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 24055/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško‑
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. Gt.
3/2‑321/89 z dne 8. 12. 1989, sklenjene med
GIP Gradis Ljubljana, TOZD Gradbena Ope‑
rativa Ljubljana (kot prodajalcem) in Mraovič
Savo, Osenjakova 8, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 49.E,
vpisano v podvl. št. 2194/49, k.o. Slape;
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 2.
1992, sklenjene med Mraovič Savo, Ose‑
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njakova 8, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Petrovič Vujadinom, Poljanska c. 45b, Lju‑
bljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 49.E, vpisano v podvl.
št. 2194/49, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pra‑
vic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 24370/2005
Os‑10307/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljev Kosgraber Da‑
mjana, Lucija, Obala 125, Portorož in Mar‑
kovčič Suzane, Lucija, Liminjanska cesta
83, Portorož, ki ju zastopa pooblaščenka
Borislava Kos‑Graber, Tržaška cesta 45,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pra‑
vice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listi‑
ne, za nepremičnino, stanovanje št. 15 v 3.
nadstropju, na naslovu Tržaška cesta 45,
Ljubljana, z ident. št. 15.E vpisano v podvl.
št. 4130/15, k.o. Vič, dne 20. 11. 2008, pod
opr. št. Dn 24370/2005, izdalo sklep o začet‑
ku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 593/62 z
dne 25. 10. 1962, sklenjene med Stanovanj‑
skim skladom občine Ljubljana ‑ Vič ‑ Rud
nik, Ljubljana (kot prodajalcem) in Mernik
Borko ter Kos‑Graber Dragom, Polnaje blok
1, Ljubljana (kot kupcema), za nepremični‑
no, ki ima sedaj ident. št. 15.E, vpisano v
podvl. št. 4130/15, 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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 17237/2005
Os‑10308/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljice Novak Irene,
Nusdorferjeva 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško‑
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 10, na naslovu Nusdorferjeva ulica 13,
Ljubljana, z ident. št. 10.E, vpisano v podvl.
št. 1362/10, k.o. Štepanja vas, dne 25. 11.
2008, pod opr. št. Dn 17237/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve ze‑
mljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji in
nakupu stanovanja št. 347/76 z dne 8. 10.
1976, sklenjene med Imos ‑ poslovno zdru‑
ženje za industrijsko gradnjo, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Krašovec Janezom in Kra‑
šovec Nino, oba stanujoča Zarnikova 14,
Ljubljana ter Krašovec Francem, Flandrova
6, Ljubljana (kot kupci), za nepremičnino, ki
ima sedaj z ident. št. 10.E, vpisano v podvl.
št. 1362/10, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
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za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 13110/2005
Os‑10309/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljice Štrucelj Dra‑
gice, Kvedrova cesta 22, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremični‑
no, stanovanje št. 24 v 4. nadstropju, na
naslovu Kvedrova 22, Ljubljana, z ident.
št. 224.E, vpisano v podvl. št. 346/84, k.o.
Nove Jarše, dne 14. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 13110/2005, izdalo sklep o začet‑
ku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe z dne 4. 4. 1968, sklenje‑
ne med Gradbenim industrijskim podjetjem
Gradis, Ljubljana (kot prodajalcem) in Ja‑
všijak Marijo, Tomačevo 55, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 224.E, vpisano v podvl. št. 346/84,
k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 25035/2005
Os‑10311/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljice Knez Zdenke,
Lokve 7b, Črnomelj, zaradi vknjižbe lastnin‑
ske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje št. 2 v
pritličju, na naslovu Jamova cesta 68, Lju‑
bljana, z ident. št. 2.E, vpisano v podvl.
št. 4152/2, k.o. Vič, dne 12. 11. 2008, pod
opr. št. Dn 25035/2005, izdalo sklep o za‑
četku postopka vzpostavitve zemljiškoknji‑
žnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji sta‑
novanja št. 466‑1841/91 z dne 9. 3. 1992,
sklenjene med Občino Ljubljana Center, Lju‑
bljana (kot prodajalko) in Hribar Gordano,
Jamova 68, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 2.E,
vpisano v podvl. št. 4152/2, k.o. Vič;
– menjalne pogodbe z dne 1. 7. 1992,
sklenjene med Hribar Gordano, Jamova 68,
Ljubljana (kot prvo pogodbeno stranko) in
Senič Martinom, Straža 13, Slovenska Bi‑
strica (kot drugo pogodbeno stranko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 2.E,
vpisano v podvl. št. 4152/2, 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 zgo‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 15095/2005
Os‑10312/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Žu‑
mer Matije, Njegoševa 9, Ljubljana, zaradi

vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 38, v 4. nadstropju, na naslo‑
vu Tugomerjeva ulica 4, Ljubljana, z ident.
št. 16.E, vpisano v podvl. št. 4267/16, k.o.
Zgornja Šiška, dne 11. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 15095/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne li‑
stine, kupoprodajne pogodbe o prodaji sta‑
novanja št. 323 z dne 16. 1. 1992, sklenjene
med prodajalko Republiko Slovenijo, ki jo je
zastopala glavna tajnica Univerze v Ljubljani
Marjeta Vilfan in kupcem Žumer Mihaelom,
Tugomerjeva 4, Ljubljana, za stanovanje
št. 38 v 4. nadstropju, na naslovu Tugo‑
merjeva ulica 4, Ljubljana, z ident. št. 16.E,
vpisano v podvl. št. 4267/16, 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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 30733/2007
Os‑10313/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Žu‑
ljević Denisa, Bilečanska 5, Ljubljana, ki ga
zastopa Sonja Žuljević, Bilečanska 5, Lju‑
bljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
garažo št. 242 v tretji etaži A, ob Kajuhovi
ulici v Ljubljani, z identifikatorjem št. 242.E,
podvložek št. 1637/110, k.o. Moste, dne 24.
11. 2008, pod opr. št. Dn 30733/2007, izda‑
lo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne po‑
godbe št. IV‑1/242‑68 z dne 10. 1. 1968,
sklenjene med prodajalcem Stanovanjsko
podjetje Bežigrad ‑ Moste, Črtomirova 10,
Ljubljana in kupovalko Marijo Zatler, Kajuho‑
va 46, Ljubljana, za garažni boks št. 242, v
garažnem objektu A, v Toplarniški ulici.
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‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 22110/2005
Os‑10314/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Stojc
Hilde, Zaloška cesta 92a, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
garažo št. 325 v 3. etaži B, ob Kajuhovi
ulici, Ljubljana, z ident. št. 325.E, vpisano v
podvl. št. 1639/115, k.o. Moste, dne 30. 10.
2008, pod opr. št. Dn 22110/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve ze‑
mljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogod‑
be z dne 26. 6. 1970, sklenjene med proda‑
jalcem Stanovanjskim podjetjem Bežigrad
‑ Moste, Ljubljana in kupovalko Stojc Hildo,
Zadružna 8, Ljubljana, za garažo št. 325 v 3.
etaži B, ob Kajuhovi ulici, Ljubljana, z ident.
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št. 325.E, vpisano v podvl. št. 1639/115,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pra‑
vic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
Dn 12680/2005
Os‑10316/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagatelja Levec Andre‑
ja, Kajuhova 42, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemlji‑
škoknjižne listine, za nepremičnino, garažo
št. 203 v 2. etaži C, na naslovu Ob Kajuhovi
ulici, Ljubljana, z ident. št. 203.E, vpisano v
podvl. št. 1638/44, k.o. Moste, dne 15. 10.
2008, pod opr. št. Dn 12680/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve ze‑
mljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogod‑
be neznanega datuma in številke, sklenje‑
ne med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad
Moste, Ljubljana (kot prodajalcem) in Levec
Andrejem, Kajuhova 42, Ljubljana (kot kup‑
cem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident
št. 230.E, vpisano v podvl. št. 1638/44, k.o.
Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pra‑
vic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
Dn 25563/2005
Os‑10318/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Oketič Marije, Brodarjev trg 10, Ljubljana,
ki jo zastopa SPL d.d., zaradi vknjižbe la‑
stninske pravice in vzpostavitve zemljiško‑
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje,
na naslovu Sketova ulica 11, Ljubljana, z
ident. št. 19.E, vpisano v podvl. št. 380/16,
k.o. Šentpeter, dne 18. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 25563/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne li‑
stine, sporazuma o priznanju solastninske
pravice z dne 2. 2. 1993, sklenjenega med
Tomič Radmilo, Sketova 11, Ljubljana in
Hren Francem, Sketova 11, Ljubljana, za
stanovanje, na naslovu Sketova ulica 11,
Ljubljana, z ident. št. 19.E, vpisano v podvl.
št. 380/16, k.o. Šentpeter.
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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
Dn 26630/2005
Os‑10319/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sel‑

man Seada, Preglov trg 4, Ljubljana, ki ga
zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy
34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne li‑
stine za nepremičnino, stanovanje št. 20,
na naslovu Preglov trg 4, Ljubljana, z ident.
št. 139.E, vpisano v podvl. št. 2085/118,
k.o. Slape, dne 17. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 26630/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne li‑
stine, kupoprodajne pogodbe o prodaji sta‑
novanja št. 0233/91 z dne 25. 11. 1991,
sklenjene med prodajalcem Mesto Ljublja‑
na, Mestni trg 1, Ljubljana in kupovalko Vin‑
ko Nevenko, Leninov trg 3, Ljubljana, za
stanovanje št. 20, na naslovu Preglov trg 4,
Ljubljana, z ident. št. 139.E, vpisano v podvl.
št. 2085/118, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
Dn 4163/2006
Os‑10320/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagatelja Kokalj Danijela,
Tbilisijska ul. 38, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško‑
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 1 v pritličju, z ident. št. 1.E in shram‑
bo št. 1 v kleti z ident. št. 2.E, na naslo‑
vu Tbilisijska ulica 38, Ljubljana, v podvl.
št. 4225/15, k.o. Vič, dne 24. 11. 2008, pod
opr. št. Dn 4163/2006, izdalo sklep o začet‑
ku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o prodaji in nakupu sta‑
novanja, grajenega za trg, št. 89/73‑02/5
z dne 8. 3. 1973, sklenjene med Splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje (kot proda‑
jalcem) in Logar Janezom ter Logar Dašo,
oba stanujoča Zelena pot 13, Ljubljana (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 1.E in 2.E, v podvl. št. 4225/15,
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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008
Dn 27252/2005
Os‑10321/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po ze‑
mljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v ze‑
mljiškoknjižni zadevi predlagateljice Boltin
Alenke, Jamova c. 66, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 10 v 1. nadstropju, 2. sto‑
pnišče, na naslovu Jamova cesta 66, Lju‑
bljana, z ident. št. 10.E, vpisano v podvl.
št. 4161/10, k.o. Vič, dne 24. 11. 2008, pod
opr. št. Dn 27252/2005, izdalo sklep o začet‑
ku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji sta‑
novanja št. 405 z dne 20. 5. 1993, sklenjene
med Republiko Slovenijo (kot prodajalko)
in Boltin Alenko, Jamova 66, Ljubljana (kot
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kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 10.E, vpisano v podvl. št. 4161/10,
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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2008
Dn 18068/2005
Os‑10322/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljice Bunič Marije,
Zavetiška 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe la‑
stninske pravice in vzpostavitve zemljiško‑
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 17 v 4. nadstropju na naslovu Zavetiška
ulica 10, Ljubljana, z ident. št. 17.E, vpisano
v podvl. št. 4259/17, k.o. Vič, dne 22. 10.
2008, pod opr. št. Dn 18068/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve ze‑
mljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 103/63 z
dne 14. 3. 1963, sklenjene med Gradbenim
podjetjem Tehnograd, Ljubljana (kot proda‑
jalcem) in Stanovanjskim skladom Občine
Ljubljana ‑ Vič ‑ Rudnik (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. 17.E, vpi‑
sano v podvl. št. 4259/17, k.o. Vič;
– kupoprodajne pogodbe št. 59/63 z dne
10. 4. 1963, sklenjene med Stanovanjskim
skladom Občine Ljubljana ‑ Vič ‑ Rudnik
(kot prodajalcem) in Ilirijo, tovarno kemič‑
nih izdelkov Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 17.E,
vpisano v podvl. št. 4259/17, 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 zgo‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
Dn 25357/2005
Os‑10324/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sotler
Božidarja, Kriška vas 75, Višnja Gora, ki ga
zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy
34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pra‑
vice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, garažo št. 41 v kleti, na
naslovu Gt 1/3 Pot na Fužine, Ljubljana, z
ident. št. 41.E, vpisano v podvl. št. 1680/41,
k.o. Moste, dne 19. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 25357/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne li‑
stine, kupoprodajne pogodbe št. 538/85 z
dne 29. 5. 1985, sklenjene med prodajalcem
Imos ‑ podjetje za gradbeni inženiring inve‑
sticijskih del doma in v tujini, p.o. Ljubljana
in kupcem Sotler Božidarjem, Pot na Fužine
27, Ljubljana, za garažo št. 41 v kleti, na
naslovu Gt 1/3 Pot na Fužine, Ljubljana, z
ident. št. 41.E, vpisano v podvl. št. 1680/41,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pra‑
vic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008
Dn 26645/2005
Os‑10325/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ja‑
nežič Boštjana, Ul. Goce Delčeva 45, Lju‑
bljana, ki ga zastopa družba Otium d.o.o.,
Ul. Lili Novy 34, Ljubljana zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemlji‑
škoknjižne listine za nepremičnino, stano‑
vanje št. 35, na naslovu Brodarjev trg 10,
Ljubljana, z ident. št. 35.E, vpisano v podvl.
št. 1485/35, k.o. Moste, dne 17. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 26645/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško‑
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 122/80 z dne
12. 8. 1980, sklenjene med prodajalcem
Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring, Lju‑
bljana in kupcema Karas Željkom in Karas
(Katušič) Tonko, oba stanujoča Rjava c. 20,
Ljubljana, za stanovanje št. 35, na naslovu
Brodarjev trg 10, Ljubljana, z ident. št. 35.E,
vpisano v podvl. št. 1485/35, k.o. Moste;
– kupoprodajne pogodbe z dne 27. 6.
1986, sklenjene med prodajalcema Karas
Željkom in Karas Tonko, Oba stanujoča
Trg Oktobrske revolucije 12, Ljubljana in
kupcem Janežič Jožetom, Rjava cesta 23,
Ljubljana, za stanovanje št. 35, na naslovu
Brodarjev trg 10, Ljubljana, z ident. št. 35.E,
vpisano v podvl. št. 1485/35, k.o. Moste;
– darilne pogodbe z dne 1. 10. 1986,
sklenjene med darovalcem Janežič Jože‑
tom, Rjava cesta 23, Ljubljana in obdarjen‑
cem Janežič Boštjanom, Rjava cesta 23,
Ljubljana, za stanovanje št. 35, na naslovu
Brodarjev trg 10, Ljubljana, z ident. št. 35.E,
vpisano v podvl. št. 1485/35, k.o. Moste.
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 zgo‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008
Dn 17174/2005
Os‑10327/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagatelja Gazibegovič
Muradifa, Brodarjev trg 13, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 17, na naslovu Brodarjev trg
13, Ljubljana, z ident. št. 17.E, vpisano v
podvl. št. 1488/17, k.o. Moste, dne 21. 10.
2008, pod opr. št. Dn 17174/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve ze‑
mljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe z
dne 6. 9. 1989, sklenjene med Gazibegovič
Muradifom, stanujočem Škerjančeva 8/III ter
Šinigoj Vladimirjem in Šinigoj (Perše) Ireno,
stanujoča Trg oktobrske revolucije 15/I., Lju‑
bljana, za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 17.E, vpisano v podvl. št. 1488/17, k.o.
Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
Dn 21118/2005
Os‑10328/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Fer‑
lan Franca, Gasilska 3, Gorenja vas, ki ga
zastopa družba Otium, Ul. Lili Novy 34, Lju‑
bljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 08 v 1. nad‑
stropju, na naslovu Adamičeva ulica 4,
Ljubljana, z ident. št. 8.E, vpisano v podvl.
št. 3974/8, k.o. Zgornja Šiška, dne 20. 11.
2008, pod opr. št. Dn 21118/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve ze‑
mljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe, sklenjene med ne‑
znanim prodajalcem in kupcem Košir Fran‑
cem, Sadež št. 28, Črnomelj, za stanovanje
št. 08 v 1. nadstropju, na naslovu Adamiče‑
va ulica 4, Ljubljana, z ident. št. 8.E, vpisano
v podvl. št. 3974/8, k.o. Zgornja Šiška;
– darilne pogodbe z dne 15. 5. 1972, skle‑
njene med darovalcem Košir Francem, Sa‑
dež št. 28, Črnomelj in obdarjenko Košir Pa‑
vlino, Adamičeva 4, Ljubljana, za stanovanje
št. 08 v 1. nadstropju, na naslovu Adamičeva
ulica 4, Ljubljana, z ident. št. 8.E, vpisano v
podvl. št. 3974/8, k.o. Zgornja Šiška;
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 2.
1977, sklenjene med prodajalko Pihler Pa‑
vlino roj. Košir, Adamičeva 4, Ljubljana in
kupcem Ferlan Francem, Gorenja vas 38,
za stanovanje št. 08 v 1. nadstropju, na na‑
slovu Adamičeva ulica 4, Ljubljana, z ident.
št. 8.E, vpisano v podvl. št. 3974/8, 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 zgo‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
Dn 17948/2005
Os‑10329/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljice Križman Hilde,
Pod Hribom 18b, Radomlje, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško‑
knjižne listine za nepremičnini, stanovanje
št. 1 in pomožni prostor št. 1, na naslovu
Glavarjeva 12, Ljubljana, z ident. št. 141.E
in 142.E, vpisano v podvl. št. 2827/72,
k.o. Bežigrad, dne 22. 10. 2008, pod opr.
št. Dn 17948/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih li‑
stin:
– pogodbe št. 87/66 z dne 28. 3. 1966,
sklenjene med Splošnim gradbenim podje‑
tjem Grosuplje (kot prodajalcem) in stano‑
vanjskim podjetjem Dom za Stanovanjski
sklad Občine Ljubljana – center v likvidaciji
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 141.E in 142.E, vpisano v podvl.
št. 2827/72, k.o. Bežigrad;
– pogodbe o odplačnem prenosu pra‑
vice trajnega razpolaganja, uporabe in

uživanja na posameznem delu stavbe,
št. 05/2‑36/32‑83 z dne 13. 5. 1966, skle‑
njene med Stanovanjskim skladom Obči‑
ne Ljubljana ‑ center (kot prodajalcem) in
Mlakar Zoro, Herbersteinova 8, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 141.E in 142.E, vpisano v podvl.
št. 2827/72, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pra‑
vic na zgoraj navedenih nepremičninah, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbi‑
jajo 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 18. 12. 2008
Dn 13615/2005
Os‑10330/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagatelja Dušana Ste‑
pančiča, Linhartova 68, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
garažo, stoječo na parc. št. 1391/7, vpi‑
sano v podvl. št. 1928, k.o. Bežigrad, dne
14. 10. 2008, pod opr. št. Dn 13615/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavi‑
tve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o za‑
menjavi stanovanjskih pravic z dne 5. 11.
1968, sklenjene med Stepančič Dušanom,
kot imetnikom stanovanjske pravice v sta‑
novanjski hiši v Domžalski ul. 14 in Stražnik
Francem, imetnikom stanovanjske pravice v
stanovanjski hiši, Linhartova 68, za nepre‑
mičnino, stoječo na parc. št. 1391/7, vpisa‑
no v podvl. št. 1928, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pra‑
vic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008
Dn 26275/2005
Os‑10331/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ha‑
lilovič Semira, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
ki ga zastopa družba Otium, d.o.o., Ul. Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastnin‑
ske pravice in vzpostavitve zemljiškoknji‑
žne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 138, na naslovu Rusjanov trg 8, Lju‑
bljana, z ident. št. 138.E, vpisano v pod‑
vl. št. 2021/138, k.o. Slape, dne 17. 11.
2008, pod opr. št. Dn 26275/2005, izda‑
lo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 011093/87 z dne 13. 3. 1987, sklenjene
med prodajalcem Gradbenim industrijskim
podjetjem Gradis, TOZD Gradbena Opera‑
tiva, Ljubljana in kupcem Žarkom Kerinom,
Plešičeva 43, Ljubljana, za stanovanje
št. 138, na naslovu Rusjanov trg 8, Ljub
ljana, z ident. št. 138.E, vpisano v podvl.
št. 2021/138, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
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za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
Dn 119/2006
Os‑10332/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknji‑
žni zadevi predlagatelja Pardubsky Valenti‑
na, Medvoška cesta 10, Medvode, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
garažo št. 19 v garažni stavbi v Medvodah,
z ident. št. 19.E, vpisano v podvl. št. 967/19,
k.o. Medvode, dne 26. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 119/2006, izdalo sklep o začetku po‑
stopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o nakupu garaže št. 78‑G‑1775 z
dne 22. 2. 1978, sklenjene med SGP Tehnik
Škofja Loka (kot prodajalcem) in Pardubsky
Tinetom, Medvode 129, Medvode (kot kup‑
cem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 19.E, vpisano v podvl. št. 967/19, k.o.
Medvode.
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‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
Dn 25394/2005
Os‑10333/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petrič
Stanislava, Neubergerjeva 10, Ljubljana, za‑
radi vknjižbe lastninske pravice in vzposta‑
vitve zemljiškoknjižne listine za nepremič‑
nino, stanovanje št. 34 v 1. nadstropju, na
naslovu Neubergerjeva ulica 10, Ljubljana, z
ident. št. 204.E, vpisano v podvl. št 3915/34,
k.o. Bežigrad, dne 19. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 25394/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne li‑
stine, kupoprodajne pogodbe z dne 15. 8.
1967, sklenjene med prodajalcem Skladom
za zidanje stanovanjskih hiš občine Ljublja‑
na ‑ Bežigrad in kupcem Petrič Stanetom,
Črtomirova 15/a, Ljubljana, za stanovanje
št. 34 v 1. nadstropju, na naslovu Neuber‑
gerjeva ulica 10, Ljubljana, z ident. št. 204.E,
vpisano v podvl. št. 3915/34, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
Dn 13301/2005
Os‑10336/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagatelja Orel Franca Ju‑
rija, Pri malem kamnu 7, Ljubljana, ki ga
zastopa Geonep d.o.o., Malnarjeva 21, Lju‑
bljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, garažo št. 18, na naslovu ob
Tbilisijski ulici, Ljubljana, z ident. št. 18.E,
vpisano v podvl. št. 4219/18, k.o. Vič, dne
15. 10. 2008, pod opr. št. Dn 13301/2005,

izdalo sklep o začetku postopka vzposta‑
vitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
št. 15/73‑02/5 z dne 15. 1. 1973, sklenjene
med Splošnim gradbenim podjetjem Gro‑
suplje, Grosuplje (kot prodajalcem) in Orel
Francem ter Orel Natašo, Tomažičeva U‑3
št. 4, Ljubljana (kot kupcema) za nepremič‑
nino, ki ima sedaj ident. št. 18.E, vpisano v
podvl. št. 4219/18, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pra‑
vic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
Dn 24226/2005
Os‑10337/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagatelja Žigon Bogdana,
Archinetova ul. 9, Ljubljana, ki ga zastopa
družba Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za ne‑
premičnino, stanovanje št. 3 v pritličju, na
naslovu Archinetova ul. 9, Ljubljana, z ident.
št. 103.E, vpisano v podvl. št. 1697/24,
k.o. Moste, dne 21. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 24226/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listi‑
ne, soinvestitorske pogodbe št. MS 4/5/83 z
dne 19. 12. 1983, sklenjene med Zavodom
za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Roth Markom
ter Roth‑Žigon Bogdano, oba Nusdorferjeva
11, Ljubljana (kot kupcema), za nepremični‑
no, ki ima sedaj ident. št. 103.E, vpisano v
podvl. št. 1697/24, k.o. Moste.
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 zgo‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
Dn 17803/2005
Os‑10338/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljice Mušič Marije,
Zavetiška ul. 10., Ljubljajna, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško‑
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 16 v 3. nadstropju, na naslovu Zavetiška
ulica 10, Ljubljana, z ident. št. 16.E, vpisano
v podvl. št. 4259/16, k.o. Vič, dne 22. 10.
2008, pod opr. št. Dn 17803/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve ze‑
mljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 103/63 z
dne 14. 3. 1963, sklenjene med Gradbe‑
nim podjetjem Tehnograd, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Stanovanjskim skladom
Občine Ljubljana ‑ Vič ‑ Rudnik (kot kup‑
cem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 16.E, vpisano v podvl. št. 4259/16,
k.o. Vič;
– kupoprodajne pogodbe št. 59/63 z dne
10. 4. 1963, sklenjene med Stanovanjskim
skladom Občine Ljubljana ‑ Vič ‑ Rudnik
(kot prodajalcem) in Ilirijo, tovarno kemič‑
nih izdelkov Ljubljana (kot kupovalko), za
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nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 16.E,
vpisano v podvl. št. 4259/16, 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 zgo‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
Dn 4114/2006
Os‑10340/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagatelja Bosnar Milana,
Topniška ulica 17, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško‑
knjižne listine, za nepremičnino, garažo v 1.
etaži, v garažni stavbi na parc. št. 1256/38,
z ident. št. 4.E, v podvl. št. 4009/4, k.o.
Bežigrad, dne 25. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 4114/2006, izdalo sklep o začetku po‑
stopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 16. 11. 1977,
sklenjene med Pleško ing. Petrom, Topniška
21, Ljubljana (kot prodajalcem) in Knific Pa‑
vlom, Topniška 17, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 4.E,
v podvl. št. 4009/4, k.o. Bežigrad.
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‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008
Dn 4240/2006
Os‑10343/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljev Mihovilovič
Brankom, Mala Loka 27, Domžale in Mi‑
hovilovič Brankom, Ul. Molniške čete 11,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pra‑
vice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listi‑
ne, za nepremičnino, stanovanje št. 10 v
3. nadstropju, na naslovu Ulica Molniške
čete 11, Ljubljana, z ident. št. 23.E, v podvl.
št. 1720/23, k.o. Moste, dne 24. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 4240/2006, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško‑
knjižne listine, prodajne pogodbe št. MS 4/5
759/81 z dne 19. 2. 1982, sklenjene med
Staninvestom Ljubljana TOZD Inženiring
Ljubljana (kot prodajalcem) ter Kranjčevič
Ivico in Kranjčevič (Mihovilovič) Mirjano, oba
stanujoča Rjava cesta 2a, Ljubljana ‑ Po‑
lje (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 23.E, v podvl. št. 1720/23,
k.o. Moste.
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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008
Dn 14157/2005
Os‑10345/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
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v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pa‑
pež Adamič Vere, Mucherjeva ul. 2, Ljublja‑
na, ki jo zastopa družba Otium, d.o.o., Ul. Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastnin‑
ske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, enosobno stanova‑
nje št. 07 v I. nadstropju, z ident. št. 18.E
in balkon v I. nadstropju, z ident. št. 19.E,
na naslovu Mucherjeva ulica 2, Ljubljana,
vpisano v podvl. št. 1814/7, k.o. Ježica, dne
18. 11. 2008, pod opr. št. Dn 14157/2005, iz‑
dalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. L‑3014
VA/GA z dne 28. 9. 1973, sklenjene med
prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem
Stavbenik Koper in kupovalko Staver Mari‑
jo, Ulica bratov Rozmanov 4, Ljubljana, za
enosobno stanovanje št. 07 v I. nadstropju,
z ident. št. 18.E in balkon v I. nadstropju z
ident. št. 19.E, na naslovu Mucherjeva ulica
2, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 1814/7,
k.o. Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
Dn 33166/2005
Os‑10346/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknji‑
žni zadevi predlagatelja Hypo Leasing, Pod‑
jetje za financiranje d.o.o., Dunajska 117,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Marija Bele
Vatovec iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastnin‑
ske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, poslovni prostor v
5. nadstropju z oznako F, na naslovu Dunaj‑
ska cesta 29, Ljubljana, z ident. št. 15.E, vpi‑
sano v podvl. št. 3760/15, k.o. Bežigrad, dne
26. 11. 2008, pod opr. št. Dn 33166/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzposta‑
vitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 24. 6. 1965, sklenjene med
Skladom za zidanje stanovanjskih hiš obči‑
ne Ljubljana‑Bežigrad (kot prodajalcem) in
Združenjem knjigovodij SRS Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 15.E, vpisano v podvl. št. 3760/15,
k.o. Bežigrad.
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‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
Dn 26168/2005
Os‑10347/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jerše
Zmagoslava Martina, Puhova ul. 7, Ljublja‑
na, ki ga zastopa odvetnik Malavašič Aleš,
Zaloška c. 269, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemlji‑
škoknjižne listine za nepremičnino, garažo
št. 192, v 3. nadstropju, na naslovu Vojkova
cesta 73, Ljubljana, z ident. št. 192.E, vpi‑
sano v podvl. št. 1434/192, k.o. Brinje I, dne
18. 11. 2008, pod opr. št. Dn 26168/2005, iz‑
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dalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 181/81 z dne 3. 12. 1981, sklenjene med
prodajalcem DO Giposs Inženiring Ljubljana
in kupcem Geološkim zavodom TOZD Ru‑
darska dela, Dimičeva 16, Ljubljana, za ga‑
ražo št. 192 v 3. nadstropju, na naslovu Voj‑
kova cesta 73, Ljubljana, z ident. št. 192.E,
vpisano v podvl. št. 1434/192, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pra‑
vic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
Dn 21903/2005
Os‑10348/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Šuklje
Ingrid, Rusjanov trg 3, Ljubljana, ki jo za‑
stopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravi‑
ce in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 82, na naslovu
Rusjanov trg 3, Ljubljana, z ident. št. 369.E,
vpisano v podvl. št. 2039/369, k.o. Slape, dne
30. 10. 2008, pod opr. št. Dn 22110/2005, iz‑
dalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji sta‑
novanja št. 3610/93 z dne 3. 5. 1993, skle‑
njene med prodajalcem Mestom Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana in kupcem Kovačevič
Ferido, Rusjanov trg 3, Ljubljana, za sta‑
novanje št. 82, na naslovu Rusjanov trg 3,
Ljubljana, z ident. št. 369.E, vpisano v podvl.
št. 2039/369, k.o. Slape;
– dodatka h kupoprodajni pogodbi
št. 3610/93 z dne 3. 5. 1993, z dne 14. 9.
2001, sklenjenega med prodajalcem Mestno
občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana in
kupcem Kovačevič Ferido, Rusjanov trg 3,
Ljubljana, za stanovanje št. 82, na naslovu
Rusjanov trg 3, Ljubljana, z ident. št. 369.E,
vpisano v podvl. št. 2039/369, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
Dn 25359/2005
Os‑10349/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zrin‑
ski Elen, Plavje 50/a, Škofije, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško‑
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 17 v 2. nadstropju, na naslovu Mucher‑
jeva ulica 6, Ljubljana, z ident. št. 17.E, vpi‑
sano v podvl. št. 1903/18, k.o. Ježica, dne
19. 11. 2008, pod opr. št. Dn 25359/2005, iz‑
dalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. L‑4145
VA/PA z dne 18. 12. 1973, sklenjene med
prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem
Stavbenik Koper in kupcem Močnik Srečk‑
om, Celovška 181, Ljubljana, za stanovanje
št. 17 v 2. nadstropju na naslovu Mucherje‑

va ulica 6, Ljubljana, z ident. št. 17.E, vpisa‑
no v podvl. št. 1903/18, k.o. Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008
Dn 26243/2005
Os‑10351/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Birkel‑
bach Pavline, Fabianijeva 13, Ljubljana, za‑
radi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavi‑
tve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 30 v 2. nadstropju na naslovu
Fabianijeva 13, Ljubljana, z ident. št. 108.E,
vpisano v podvl. št. 2946/38, k.o. Bežigrad,
dne 18. 11. 2008, pod opr. št. Dn 26243/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 8. 8. 1958,
sklenjene med prodajalcem Zavodom za
stanovanjsko izgradnjo OLO Ljubljana in
kupcem Veleblagovnico NA‑MA, Ljubljana,
za stanovanje št. 30, na naslovu Fabianijeva
13, Ljubljana, z ident. št. 108.E, vpisano v
podvl. št. 2946/38, k.o. Bežigrad;
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 11.
1966, sklenjene med prodajalcem Velebla‑
govnico Nama Ljubljana in kupcem Birkel‑
bach Pavlino, Fabianijeva 13, Ljubljana, za
stanovanje št. 30, na naslovu Fabianijeva
13, Ljubljana, z ident. št. 108.E, vpisano v
podvl. št. 2946/38, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
Dn 24380/2008
Os‑10352/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagatelja Jeras Janeza,
Na Jami 7, Ljubljana, ki ga zastopa odv. mag.
Luka Vižintin, iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemlji‑
škoknjižne listine, za nepremičnini z ident.
št. 60.E, podvl. 2141/60, k.o. Sp. Šiška, dne
21. 11. 2008 pod opr. št. Dn 24380/2008
izdalo sklep o začetku postopka vzposta‑
vitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 30. 6. 1965, sklenjene med
Skladom za zidanje stanovanjskih hiš obči‑
ne Ljubljana ‑ Šiška (kot prodajalcem) in Kri‑
stan Dušanom iz Ljubljane (kot kupcem) za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 60.E,
podvl. 2141/60, k.o. Sp. 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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
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Dn 20002/2005
Os‑10353/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško‑
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Škof Matevža, Tržaška
cesta 86, Logatec, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listi‑
ne, za nepremičnini, z ident. št. 9.E, podvl.
2240/9, k.o. Sp. Šiška, dne 26. 11. 2008, pod
opr. št. Dn 20002/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. 18, z dne 6. 5. 1957, sklenjene
med Stanovanjsko zadrugo z.z.o.j. Prosve‑
tar, Jesenkova, Ljubljana (kot prodajalko) in
Rudolf Rudolf, Ljubljana (kot kupcem) za ne‑
premičnino, ki ima sedaj ident. št. 9.E, podvl.
2240/9, k.o. Sp. 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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008

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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008

Dn 15800/2006
Os‑10354/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljev Bunčič Ivana
in Drene, oba Sp. Gameljne 41/A, Ljublja‑
na Šmartno, ki ju zastopa odv. Mitja La‑
mut, iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastnin‑
ske pravice in vzpostavitve zemljiškoknji‑
žne listine, za nepremičnini parc. št. 118/2,
118/3, 118/4, 118/5, 118/6 in 188/7, vl. 604,
k.o. Gameljne, dne 21. 10. 2008, pod opr.
št. Dn 15800/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne li‑
stine, kupne pogodbe z dne 1. 10. 1982,
sklenjene med Pančur Benedikom, Zg. Ga‑
meljne 24/B (kot prodajalec) ter Vodk Dani‑
jelom in Lidijo, oba Linhartova 94, Ljubljana
(kot kupca), za nepremičnine parc. št. 118/2,
118/3, 118/4, 118/5, 118/6 in 188/7, vl. 604,
k.o. Gameljne.
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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008

Dn 16936/2005
Os‑10356/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknji‑
žni zadevi predlagateljice Gaberšček Brede,
Mucherjeva ulica 6, Ljubljana, ki jo zasto‑
pa notar Bojan Podgoršek, Dalmatinova 2,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravi‑
ce in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje št. 49 v VIII.
nadstropju, na naslovu Mucherjeva ulica 6,
Ljubljana, z ident. št. 49.E, vpisano v podvl.
št. 1903/50, k.o. Ježica, dne 28. 10. 2008,
pod opr. št. Dn 16936/2005, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknji‑
žnih listin:
– pogodbe št. 898 VA/GA z dne 29. 3.
1973, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Stavbenik Koper (kot prodajal‑
cem) in Adlešič Dragico, Cesta v Mestni log
36, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremič‑
nino, ki ima sedaj ident. št. 49.E, vpisano v
podvl. št. 1903/50, k.o. Ježica;
– dodatne pogodbe št. L‑3461/VZ‑VA z
dne 26. 10. 1973, sklenjene med Splošnim
gradbenim podjetjem Stavbenik Koper (kot
prodajalcem) in Adlešič Dragico, Cesta v
Mestni log 36, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 49.E,
vpisano v podvl. št. 1903/50, k.o. Ježica;
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 9.
1981, sklenjene med Zorč Dragico, Mucher‑
jeva 6, Ljubljana (kot prodajalko) ter Štubler
Jožetom, Triglavska 32, Ljubljana in Bor‑
šnik Zdenko, Zagrebška 14, Ljubljana (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 49.E, vpisano v podvl. št. 1903/50,
k.o. Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008

Dn 10636/2004
Os‑10355/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljice Komjenović
Agreste Koviljke, Fronbergstrasse 15, Nie‑
derglatt, Schweiz, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listi‑
ne, za nepremičnini, z ident. št. dela stavbe
2706‑1007‑5, 2706‑1007‑6 in 2706‑1007‑7,
parc. št. 1559, k.o. Zelena jama, dne 19.
11. 2008 od opr. št. Dn 10636/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve ze‑
mljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogod‑
be iz leta 1962, sklenjene med Skladom za
zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana
(kot prodajalcem) in Wagner Alojzem, Roži‑
čeva 5, Ljubljana (kot kupcem), za nepre‑
mičnino, ki ima sedaj ident. št. dela stavbe
2706‑1007‑5, 2706‑1007‑6 in 2706‑1007‑7,
parc. št. 1559, k.o. Zelena jama.

Dn 8302/2005
Os‑10357/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po ze‑
mljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemlji‑
škoknjižni zadevi predlagateljice Andreje
Breznik, Prešernova ulica 31, Trzin, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
garažo št. 1 v pritličju 7. niza ob Jamovi ulici
v Ljubljani, z ident. št. 701.E, vpisano v pod‑
vl. št. 4019/186, k.o. Vič, dne 8. 9. 2008, pod
opr. št. Dn 8302/2005, izdalo sklep o začet‑
ku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. 119/76‑02/5 z dne 17. 2.
1976, sklenjene med SGP Grosuplje, Grosu‑
plje (kot prodajalcem) in Kalinšek Jožetom,
Jamova ulica 70, Ljubljana (kot kupcem) za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 701.E,
vpisano v podvl. št. 4019/186, k.o. Vič.
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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 12291/2006
Os‑10359/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljev Peček Mihaela
in Peček Ane, oba stanujoča Hubadova 6,
Ljubljana, ki ju zastopa notarka Puppis So‑
nja, Zaloška 54, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemlji‑
škoknjižne listine, za nepremičnino, gara‑
žo št. 46 v pritličju, na naslovu Hubadova
ulica, Ljubljana, z ident. št. 46.E, v podvl.
št. 1449/46, k.o. Brinje I, dne 18. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 12291/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemlji‑
škoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
z dne 26. 10. 1966, sklenjene med Stano‑
vanjskim podjetjem Bežigrad, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Peček Mihaelom, Hubadova
6, Ljubljana (kot kupcem), za nepremični‑
no, ki ima sedaj ident. št. 46.E, v podvl.
št. 1449/46, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pra‑
vic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2008
Dn 15179/2005
Os‑10361/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tatja‑
ne Zohil, Sketova 6, Ljubljana, ki jo zastopa
odv. Katarina Magyar Erjavec iz Ljubljane, za‑
radi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavi‑
tve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 26 v 7. nadstropju, na naslovu
Potrčeva 4, Ljubljana, z ident. št. 126.E, vpi‑
sano v podvl. št. 364/60, k.o. Šentpeter, dne
11. 11. 2008, pod opr. št. Dn 15179/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavi‑
tve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o od‑
plačnem prenosu pravice trajnega razpola‑
ganja, uporabe in uživanja na posameznem
delu stavbe št. 05/2‑36/32‑172/2 z dne 19. 3.
1968, sklenjene med prodajalcem Stano‑
vanjskim skladom občine Ljubljana Center
in kupcem Planinc Bogomirjem, Domžalska
4, Ljubljana, za stanovanje št. 26 v 7. nad‑
stropju, na naslovu Potrčeva 4, Ljubljana, z
ident. št. 126.E, vpisano v podvl. št. 364/60,
k.o. Šentpeter.
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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 10195/2005
Os‑10366/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
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knjižni zadevi predlagateljice Katarine Šti‑
blar, Bevke 190b, ki jo zastopa odv. Marija
Bele Vatovec iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemlji‑
škoknjižne listine za nepremičnino, stano‑
vanje št. 15 v 2. nadstropju na J strani, s
kletnim prostorom, na naslovu Gotska uli‑
ca 11, Ljubljana, z ident. št. 115.E, vpisa‑
no v podvl. št. 3261/95, k.o. Dravlje, dne
12. 11. 2008, pod opr. št. Dn 10195/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzposta‑
vitve zemljiškoknjižne listine, menjalne po‑
godbe z dne 28. 6. 1989, sklenjene med
prvo pogodbenico Matejo Markovič, Goriška
49, Ljubljana, drugo pogodbenikom, Ose‑
njakova 6, Ljubljana, tretjim godbenikom
Menegalija Alojzem, Gotska 11, Ljubljana
in četrto pogodbenico Alojzijo Menegalija,
Gotska 11, Ljubljana, za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 115.E, vpisano v podvl.
št. 3261/95, 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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 28991/2005
Os‑10367/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagatelja Ljubič Borisa,
Ul. Molniške čete 9, Ljubljana, ki ga zastopa
Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, za‑
radi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavi‑
tve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
garažo št. 29 v pritličju Gt 1/3, na naslovu
Pot na Fužine, Ljubljana, z ident. št. 89.E,
vpisano v podvl. št. 1680/89, k.o. Moste, dne
24. 11. 2008, pod opr. št. Dn 28991/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzposta‑
vitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 441/84 z dne 15. 11. 1984,
sklenjene med Imos p.o., Ljubljana (kot pro‑
dajalcem) in Ljubič Borisom, Molniške čete
9, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 89.E, vpisano v podvl.
št. 1680/89, 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‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 12734/2005
Os‑10368/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljice Godec Vouk
Alenke, Župančičeva ul. 12, Dob, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
garažo št. 56, na naslovu Preglov trg, Lju‑
bljana, z ident. št. 56.E, vpisano v podvl.
št. 1670/56, k.o. Moste, dne 15. 10. 2008,
pod opr. št. Dn 12734/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemlji‑
škoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
št. Gt 2/2‑167/88 z dne 6. 7. 1988 sklenjene
med GIP Gradis Ljubljana TOZD Gradbe‑
na operativa Ljubljana (kot prodajalcem) in
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Godec Alenko, Trg oktobrske revolucije 6,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 56.E, vpisano v podvl.
št. 1670/56, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pra‑
vic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008
Dn 18099/2005
Os‑10369/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknji‑
žni zadevi predlagatelja LB Leasing d.o.o.,
Šmartinska c. 130, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško‑
knjižne listine za nepremičnino, lokal št. 12
v pritličju, na naslovu Vurnikova ulica 5, Lju‑
bljana, z ident. št. 23.E, vpisano v podvl.
št. 3898/23, k.o. Bežigrad, dne 23. 10. 2008,
pod opr. št. Dn 18099/2005, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško‑
knjižne listine, prodajne pogodbe št. BS 2/1
L‑73/91 z dne 30. 9. 1991, sklenjene med
SCT, n.sol.o., Ljubljana (kot prodajalcem) in
Petek ‑ Slabe Vesno, Pot na Visoko 18, Lju‑
bljana ‑ Dobrunje (kot kupcem), za nepremič‑
nino, ki ima sedaj ident. št. 23.E, vpisano v
podvl. št. 3898/23, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pra‑
vic na zgoraj navedenem lokalu, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008
Dn 12937/2005
Os‑10370/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljice Turk Tanje,
Vidmarjeva ul. 8, Ljubljana, ki jo zastopa no‑
tar Mirko Košak iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško‑
knjižne listine za nepremičnino, enosobno
stanovanje št. 8 v I. nadstropju na naslo‑
vu Prušnikova ulica 25, Ljubljana, z ident.
št. 8.E, vpisano v podvl. št. 1848/8, k.o.
Šentvid nad Ljubljano, dne 15. 10. 2008,
pod opr. št. Dn 12937/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemlji‑
škoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z
dne 9. 12. 1988, sklenjene med Momčilo‑
vič Stojadinom, Prušnikova 25, Ljubljana in
Momčilovič Milko, Prušnikova 25, Ljubljana
(kot prodajalcema) ter Deleja Viktorjem, Tre‑
binjska ul. 4, Ljubljana in Ban Vekoslavo,
Flandrova ul. 7, Ljubljana (kot kupcema) za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 8.E,
vpisano v podvl. št. 1848/8, k.o. Šentvid nad
Ljubljano.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008

Dn 12675/2005
Os‑10371/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagatelja Zajc Ludvika,
Poljanski nasip 24, Ljubljana, zaradi vknjiž‑
be lastninske pravice in vzpostavitve zemlji‑
škoknjižne listine za nepremičnino, garažo
št. 13 v 1. etaži A, na naslovu ob Kajuhovi
ulici, Ljubljana, z ident. št. 13.E, vpisano v
podvl. št. 1637/13, k.o. Moste, dne 15. 10.
2008, pod opr. št. Dn 12675/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve ze‑
mljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogod‑
be št. IV‑13/68 z dne 25. 10. 1968, sklenje‑
ne med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad
Moste, Ljubljana (kot prodajalcem) in Zajc
Ludvikom, Rojčeva 15, Ljubljana (kot kup‑
cem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 13.E, vpisano v podvl. št. 1637/13, k.o.
Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pra‑
vic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008
Dn 19277/2005
Os‑10372/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alen‑
ke Žavbi, Streliška ulica 37a, Ljubljana, za‑
radi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavi‑
tve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 19 na naslovu Streliška 37a,
Ljubljana, z ident. št. 19.E, vpisano v podvl.
št. 570/19, k.o. Poljansko predmestje, dne
20. 11. 2008, pod opr. št. Dn 19277/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavi‑
tve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 362‑01‑375/91
z dne 18. 11. 1991, sklenjene med pro‑
dajalko Republiko Slovenijo, ki jo zastopa
predsednik komisije za kadrovske in admi‑
nistrativne zadeve, dr. Rajko Pirnat in ku‑
povalko Marjetico Vedenik, Streliška 37a,
Ljubljana, za stanovanje št. 19 na naslovu
Streliška 37a, Ljubljana, z ident. št. 19.E,
vpisano v podvl. št. 570/19, k.o. Poljansko
predmestje,
– menjalne pogodbe z dne 3. 6. 1993,
sklenjene med prvo pogodbenikom Krajnc
Renatom, Plešičeva 47, Ljubljana in dru‑
go pogodbenico Marjetico Vedenik, Streli‑
ška 37a, Ljubljana, za stanovanje št. 19 na
naslovu Streliška 37a, Ljubljana, z ident.
št. 19.E, vpisno v podvl. št. 570/19, k.o. Po‑
ljansko 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 zgo‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 19033/2005
Os‑10373/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po ze‑
mljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemlji‑
škoknjižni zadevi predlagatelja Hošnjak
Stjepana, Brodarjev trg 14, Ljubljana, ki ga
zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljub
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ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za ne‑
premičnino, garažo št. 9 v 1. nadstropju, Gt
1/1, na naslovu Pot na Fužine v Ljubljani, z
ident. št. 69.E, vpisano v podvl. št. 1686/69,
k.o. Moste, dne 20. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 19033/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne li‑
stine, kupoprodajne pogodbe št. 884/87 z
dne 4. 2. 1987, sklenjene med Imos, p.o.,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Jazbinšek Da‑
nilom, Pot na Fužine 35, Ljubljana (kot kup‑
cem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 69.E, vpisano v podvl. št. 1686/69, 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‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 12676/2005
Os‑10374/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagatelja Zorjan Antona,
Kajuhova 44, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemlji‑
škoknjižne listine za nepremičnino, garažo
št. 45 v 1. etaži A, na naslovu ob Kajuhovi
ulici, Ljubljana, z ident. št. 45.E, vpisano v
podvl. št. 1637/45, k.o. Moste, dne 15. 10.
2008, pod opr. št. Dn 12676/2005, izda‑
lo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne po‑
godbe z dne 3. 9. 1969, sklenjene med
Stanovanjskim podjetjem Bežigrad Moste,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Dolinar Fri‑
do, Zakotnikova 11, Ljubljana (kot kupo‑
valko) za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 45.E, vpisano v podvl. št. 1637/45, k.o.
Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pra‑
vic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008
Dn 30419/2005
Os‑10375/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po ze‑
mljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemlji‑
škoknjižni zadevi predlagateljice Vesne
Stanković, Topniška 17, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavi‑
tve zemljiškoknjižne listine za nepremič‑
nino, stanovanje št. 5 v 2. nadstropju, na
naslovu Topniška ulica 17, Ljubljana, z
ident. št. 5.E, vpisano v podvl. št. 3695/5,
k.o. Bežigrad, dne 28.11. 2008, pod opr.
št. Dn 30419/2005, izdalo sklep o začet‑
ku postopka vzpostavitve zemljiškoknji‑
žne listine, kupne pogodbe z dne 10. 7.
1968, sklenjene med Stanovanjsko zadru‑
go Gradbinci Ljubljana (kot prodajalko) in
Zafran Bogomirjem, Topniška 17/II, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 5.E, vpisano v podvl.
št. 3695/5, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh

mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 13278/2005
Os‑10377/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagatelja Bergelj Fran‑
ca, Ziherlova 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemlji‑
škoknjižne listine za nepremičnino, garažo
št. 350 v 3. etaži C, na naslovu ob Kaju‑
hovi ulici, Ljubljana, z ident. št. 350.E, vpi‑
sano v podvl. št. 1638/72, k.o. Moste, dne
15. 10. 2008, pod opr. št. Dn 13278/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavi‑
tve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe neznanega datuma in številke,
sklenjene med Stanovanjskim podjetjem
Bežigrad Moste Ljubljana (kot prodajal‑
cem) in mag. Mayer Borisom, dipl. inž.,
takrat stanujočim v Ljubljani, Čufarjeva
4 (kot kupcem) za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 350.E, vpisano v podvl.
št. 1638/72, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pra‑
vic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008
Dn 24567/2005
Os‑10378/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po ze‑
mljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemlji‑
škoknjižni zadevi predlagatelja Tomšič Di‑
mitrija Boštjana, Poljanski nasip 30, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, štiriinpolsobno stanovanje
št. 6 v 2. nadstropju, stopnišče 2, z ident.
št. 118.E in kletni prostor z ident. št. 119.E,
na naslovu, Poljanski nasip 30, Ljubljana,
vpisano v podvl. št. 582/63, k.o. Poljansko
predmestje, dne 12. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 24567/2005, izdalo sklep o začet‑
ku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. 362‑710/92
z dne 18. 6. 1992, sklenjene med Repu‑
bliko Slovenijo (kot prodajalko) in Tomšič
Marino, Poljanski nasip 30, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 118.E in 119.E, vpisano v podvl.
št. 582/63, 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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 28997/2005
Os‑10379/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po ze‑
mljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v ze‑
mljiškoknjižni zadevi predlagateljice Darje
Hladnik, Osenjakova ulica 2, Ljubljana, ki
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jo zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravi‑
ce in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, garažo št. 124, v 1. nad‑
stropju Gt 3/2, na Osenjakovi ulici v Ljub
ljani, z ident. št. 147.E, vpisano v podvl.
št. 2194/147, k.o. Slape, dne 24. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 28997/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemlji‑
škoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
št. GT 3/2‑517/91 z dne 16. 8. 1991, skle‑
njene med Gradis ‑ Gradbenim podjetjem
Ljubljana, p.o., Ljubljana (kot prodajalcem)
in Nalesnik Vladom, Marinkov trg 12, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 147.E, vpisano v podvl.
št. 2194/147, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 13601/2005
Os‑10381/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagatelja Česenj Mitja, Na
jami 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listi‑
ne za nepremičnino, dvosobno stanovanje
št. 18 v III. nadstropju, s shrambo št. 18 v
kleti, na naslovu Na Jami 11, Ljubljana, z
ident. št. 17.E, vpisano v podvl. št. 2150/17,
k.o. Spodnja Šiška, dne 15. 10. 2008, pod
opr. št. Dn 13601/2005, izdalo sklep o za‑
četku postopka vzpostavitve zemljiškoknjiž
nih listin:
– kupne pogodbe št. 3988‑3/65 z
dne 12. 10. 1965 ter dodatne pogodbe
št. 3988‑3/65 z dne 30. 6. 1965, sklenjene
med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš
Občine Ljubljana Šiška, Celovška c. 135,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Skupnostjo
občin Ljubljana Center, Uprava za notranje
zadeve, Ljubljana, Prešernova 18 (kot kup‑
cem) za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 17.E, vpisano v podvl. št. 2150/17, k.o.
Spodnja Šiška;
– pogodbe neznanega datuma in števil‑
ke, sklenjene med Skupščino občine Lju‑
bljana Center, Ljubljana (kot prodajalko) in
Gregorc Novašek dr. Vlasto, Gornji trg 17,
Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 17.E, vpisano v podvl. št. 2150/17,
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 zgo‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008
Dn 10610/2008
Os‑10383/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Na‑
taše Marzidovšek, Triglavska cesta 3, Rado‑
vljica, ki jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpo‑
stavitve zemljiškoknjižne listine, za stanova‑
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nje s kletjo št. 8 v prvi in četrti etaži, na Ulici
bratov Komel 1, Ljubljana, z identifikatorjem
št. 8.E, podvložek št. 2058/8, k.o. Šentvid
nad Ljubljano, dne 19. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 10610/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne li‑
stine, prodajne pogodbe z dne 14. 2. 1996,
sklenjene med prodajalko Tejo Wolf, Ulica
bratov Komel 1, Ljubljana in kupovalko Na‑
tašo Marzidovšek, Triglavska 3, Radovljica,
za stanovanje št. 8, ki se nahaja v drugem
nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu
Ulica bratov Komel 1, Ljubljana.
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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 18502/2005
Os‑10384/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljice Metke Arah,
Krivec 76, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastnin‑
ske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje št. 7 v 2.
nadstropju, na naslovu Neubergerjeva ulica
19, Ljubljana, z ident. št. 7.E, vpisano v
podvl. št. 3890/8, k.o. Bežigrad, dne 20. 11.
2008, pod opr. št. Dn 18502/2005, izda‑
lo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
stanovanja št. 106‑91‑1‑4/76 z dne 12. 3.
1992 in dodatka k pogodbi o prodaji stano‑
vanja št. 106‑91‑1‑4/76 iz leta 2000, skle‑
njena med Gospodarsko zbornico Slovenije
(kot prodajalko) in Metko Arah, Krivec 76,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 7.E, vpisano v podvl.
št. 3890/8, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 25355/2005
Os‑10386/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagatelja Gnjidić Aleksan‑
dra, Podnanos 54, Podnanos, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško‑
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 27 v 4. nadstropju, na naslovu Trebinjska
ulica 6, Ljubljana, z ident. št. 27.E, vpisano v
podvl. št. 1641/27, k.o. Brinje I, dne 20. 11.
2008, pod opr. št. Dn 25355/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve ze‑
mljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stano‑
vanja št. 049/93 z dne 25. 8. 1993, sklenjene
med Iskro Tela d.o.o., Podjetje elementov za
avtomatizacijo, Ljubljana (kot prodajalko) in
Jusić Brigito, Trebinjska št. 6, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 27.E, vpisano v podvl. št. 1641/27,
k.o. Brinje I;
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 10.
1993, sklenjene med Brigito Jusić, Trebinj‑

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ska ul. 6, Ljubljana (kot prodajalko) in Cola‑
rič Alešem, Linhartova c. 60, Ljubljana, za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 27.E,
vpisano v podvl. št. 1641/27, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 18992/2005
Os‑10387/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknji‑
žni zadevi predlagatelja Kisovec Vinka, Ce‑
lovška cesta 161, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško‑
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 9 v 2. nadstropju, na naslovu Celovška ce‑
sta 161, Ljubljana, z ident. št. 109.E, vpisano
v podvl. št. 4544/66, k.o. Zgornja Šiška, dne
20. 11. 2008, pod opr. št. Dn 18992/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavi‑
tve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 2030/63‑65 z dne 30. 6. 1965, sklenjene
med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš
Občine Ljubljana ‑ Šiška (kot prodajalcem)
in Kisovec Vinkom, Ažbetova 8, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 109.E, vpisano v podvl. št. 4544/66,
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 zgo‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 12775/2005
Os‑10391/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagatelja Kovač Jožefa,
Jakčeva 39, Ljubljana, zaradi vknjižbe la‑
stninske pravice in vzpostavitve zemljiško‑
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 27 v 2. nadstropju, na naslovu Jakčeva
39, Ljubljana, z ident. št. 27.E, vpisano v
podvl. št. 1267/27, k.o. Štepanja vas, dne
15. 10. 2008, pod opr. št. Dn 12775/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavi‑
tve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 15. 2. 1977, sklenjene med Žukovec
Terezijo, Pluska 7, Trebnje (kot prodajalko)
in Vesno Rakov Lukič, Vlahovičeva 39, Ljub
ljana (kot kupovalko) za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 27.E, vpisano v podvl.
št. 1267/27, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008
Dn 32516/2005
Os‑10392/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,

v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Žalik
Draga, Rusjanov trg 10, Ljubljana, ki ga
zastopa Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za ne‑
premičnino, garažo št. 16 v kleti Gt 3/3, Ose‑
njakova ulica v Ljubljani, z ident. št. 15.E,
vpisano v podvl. št. 2195/15, k.o. Slape, dne
20. 11. 2008, pod opr. št. Dn 32516/2005, iz‑
dalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne po‑
godbe št. Gt 3/3‑146/88 z dne 23. 6. 1988,
sklenjene med prodajalcem GIP Gradis
Ljubljana, TOZD Gradbena operativa Ljub
ljana ter kupcema Lamut Majdo in Bogda‑
nom, oba Zarnikova 16, Ljubljana, za gara‑
žo št. 16 v kleti Gt 3/3, Osenjakova ulica v
Ljubljani, z ident. št. 15.E, vpisano v podvl.
št. 2195/15, k.o. Slape.
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‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 15249/2005
Os‑10393/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hypo
Leasing, Podjetje za financiranje d.o.o., Du‑
najska 117, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Ma‑
rija Bele Vatovec iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško‑
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št 29 v 3. nadstropju, na naslovu Bilečanska
4, Ljubljana, z ident. št. 29.E, vpisano v
podvl. št. 1281/29, k.o. Štepanja vas, dne
10. 11. 2008, pod opr. št. Dn 15249/2005, iz‑
dalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 11. 11. 1991, sklenjene
med prodajalcem Ceprom, p.o., Savska c.
2, Ljubljana in kupcem Skok Stanetom, Bi‑
lečanska 4, Ljubljana, za stanovanje št. 29
v 3. nadstropju, na naslovu Bilečanska 4,
Ljubljana, z ident. št. 29.E, vpisano v podvl.
št. 1281/29, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 28990/2005
Os‑10394/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagatelja Sluga Jožeta,
Ul. Molniške čete 7, Ljubljana, ki ga zastopa
Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, za‑
radi vknjižbe lastninske pravice in vzposta‑
vitve zemljiškoknjižne listine, za nepremični‑
no, garažo št. 60 v 1. nadstropju Gt 1/3, na
naslovu Pot na Fužine, Ljubljana, z ident.
št. 180.E, vpisano v podvl. št. 1680/180,
k.o. Moste, dne 24. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 28990/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listi‑
ne, kupoprodajne pogodbe št. 549/85 z dne
31. 5. 1985, sklenjene med Imos p.o., Ljub

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ljana (kot prodajalcem) in Sluga Jožetom,
Molniške čete 7, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 180.E,
vpisano v podvl. št. 1680/180, 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‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 15125/2005
Os‑10395/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vrhov‑
nik Antona, Dolenjska cesta 62, Ljubljana, ki
ga zastopa družba SPL, d.d., Frankopanska
18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listi‑
ne, za nepremičnino, stanovanje in dve kleti
na naslovu Dunajska cesta 62 v Ljubljani, z
ident. št. 46.E, 47.E in 48.E, vpisano v podvl.
št. 4087/15, k.o. Karlovško predmestje, dne
26. 11. 2008, pod opr. št. Dn 15125/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzposta‑
vitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodaj‑
ne pogodbe št. 843/63 z dne 17. 8. 1963,
sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim
skladom Občine Ljubljana Vič ‑ Rudnik in
kupcem Antonom Vrhovnikom, za stanova‑
nje in dve kleti na naslovu Dolenjska cesta
62 v Ljubljani, z ident. št. 46.E, 47.E in 48.E,
vpisano v podvl. št. 4087/15, k.o. Karlovško
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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 15741/2005
Os‑10396/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Perčić
Eda, Preglov trg 10, Ljubljana, ki ga zasto‑
pa družba Geonep, d.o.o., Malnarjeva 21,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, garažo št. 138, na Preglovem
trgu 10 v Ljubljani, z ident. št. 138.E, vpisa‑
no v podvl. št. 1670/138, k.o. Moste, dne 17.
11. 2008, pod opr. št. Dn 15741/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve ze‑
mljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. Gt 2/2‑112/88
z dne 23. 6. 1988, sklenjene med prodajal‑
cem GIP Gradis Ljubljana ter kupcema Ne‑
zirovič Kemalom in Ezumane, Leninov trg
16, Ljubljana, za garažo št. 138, na Preglo‑
vem trgu 10 v Ljubljani, z ident. št. 138.E,
vpisano v podvl. št. 1670/138, k.o. Moste,
– kupoprodajne pogodbe neznanega da‑
tuma, sklenjene med prodajalcema Nezirovič
Kemalom in Ezumane, Leninov trg 16, Ljub
ljana in kupcem Huskič Salihom, Adamičeva
9, Ljubljana, za garažo št. 138, na Preglovem
trgu 10 v Ljubljani, z ident. št. 138.E, vpisano
v podvl. št. 1670/138, k.o. Moste,
– kupoprodajne pogodbe z dne 27. 7.
1994, sklenjene med prodajalcem Huskič

Salihom, Adamičeva 9, Ljubljana in kupcem
Perčić Edom, Preglov trg 10, Ljubljana, za
garažo št. 138, na Preglovem trgu 10 v
Ljubljani, z ident. št. 138.E, vpisano v podvl.
št. 1670/138, 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‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 25048/2005
Os‑10398/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po ze‑
mljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemlji‑
škoknjižni zadevi predlagatelja Klemenčič
Borisa, Pavšičeva ulica 4, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 93 v 10. nadstropju, z ident.
št. 182.E in shrambo št. 93 v kleti, z ident.
št. 182.E, na naslovu Pavšičeva ulica 4,
Ljubljana, vpisano v podvl. št. 735/91, k.o
Zgornja Šiška, dne 12. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 25048/2005, izdalo sklep o začet‑
ku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 00/003‑ZV/VD ‑
3681 z dne 23. 6. 1975, sklenjene med
Gradbenim podjetjem Megrad Ljubljana,
n.sol.o., Ljubljana (kot prodajalcem) in Kle‑
menčič Martinom ter Klemenčič Majo, oba
stanujoča Celovška c. 147, Ljubljana (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 181.E in 182.E, vpisano v podvl.
št. 735/91, 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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 31556/2006
Os‑10399/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po ze‑
mljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v ze‑
mljiškoknjižni zadevi predlagatelja Volk
Tomaža, Linhartova cesta 19, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpo‑
stavitve zemljiškoknjižne listine, za nepre‑
mičnino, stanovanje št. 31 v 6. nadstropju,
z ident. št. 195.E in shrambo št. 14 v 7.
nadstropju, z ident. št. 197.E, na naslovu
Linhartova cesta 19, Ljubljana, vpisano
v podvl. št. 3763/188, k.o. Bežigrad, dne
13. 11. 2008, pod opr. št. Dn 31556/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzposta‑
vitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodaj‑
ne pogodbe z dne 30. 6. 1988, sklenjene
med Rainer Meto, Linhartova 19, Ljubljana
(kot prodajalko) in Adamič Tomažem, Na
jami 1, Ljubljana (kot kupcem), za nepre‑
mičnino, ki ima sedaj ident. št. 195.E in
197.E, vpisano v podvl. št. 3763/188, k.o.
Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
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za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 22906/2005
Os‑10400/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljice Stadina Urške,
Neubergerjeva 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško‑
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 6 v 1. nadstropju, na naslovu Neuberger‑
jeva ulica 6, Ljubljana, z ident. št. 6.E, vpi‑
sano v podvl. št. 3915/6, k.o. Bežigrad, dne
6. 11. 2008, pod opr. št. Dn 22906/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzposta‑
vitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 15. 8. 1967, sklenjene med
Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Ob‑
čine Ljubljana ‑ Bežigrad v redni likvidaciji
(kot prodajalcem) in Trifunović Dušanom,
Črtomirova 13, Ljubljana (kot kucem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 6.E,
vpisano v podvl. št. 3915/6 k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2008
Dn 16814/2007
Os‑10403/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljev Rožac Bojana
in Rožac Alenčice, oba stanujoča Prešer‑
nova cesta 39, Ljubljana ter Rožac Igorja
Ingvarda, Pilonova ul. 35, Ljubljana, ki jih
zastopa notar Podgoršek Bojan iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpo‑
stavitve zemljiškoknjižne listine, za nepre‑
mičnini z ident. št. 167.E, vpisano v podvl.
št. 2904/144, k.o. Dravlje, dne 26. 11. 2008
pod opr. št. Dn 16814/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemlji‑
škoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe
št. 84‑7999 z dne 2. 4. 1984, sklenjene med
Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD In‑
ženiring, Ljubljana (kot prodajalcem) in Re‑
bula Zdenko ter Drobnjakovič Nebojšo, oba
stanujoča Zoletova 3, Ljubljana (kot kupce‑
ma) za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 167.E in je vpisana v podvl. št. 2904/144,
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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 25833/2005
Os‑10406/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kos
Jerce, Ziherlova ul. 10, Ljubljana, ki jo zasto‑
pa Nerat‑Runik Jožefa, direktorice JUS‑KO
d.o.o., Proletarska c. 4, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
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stanovanje št. 10 v 2. nadstropju, na na‑
slovu Ziherlova ulica 10, Ljubljana, z ident.
št. 10.E, vpisano v odvl. št. 5630/12, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 18. 11. 2008, pod
opr. št. Dn 25833/2005, izdalo sklep o začet‑
ku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. 12‑F2/VS‑1 z
dne 4. 6. 1980, sklenjene med prodajalcem
Splošnim gradbenim podjetjem Slovenija ‑
Ceste ‑ Tehnika d.sol.o., Ljubljana in kup‑
cem dr. Dobovišek Borutom, Gregorčiče‑
va 11, Ljubljana, za stanovanje št. 10 v 2.
nadstropju, na naslovu Ziherlova ulica 10,
Ljubljana, z ident. št. 10.E, vpisano v podvl.
št. 5630/12, k.o. Trnovsko 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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008
Dn 7333/2008
Os‑10407/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mer‑
cina Matevža, Staretova 27a, Ljubljana, za‑
radi vknjižbe lastninske pravice in vzposta‑
vitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št 4 v kleti, na Novakovi 3 v Ljubljani, z iden‑
tifikatorjem št. 4.E, podvložek št. 4135/4,
k.o. Bežigrad, dne 28. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 7333/2008, izdalo sklep o začetku po‑
stopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe z dne 26. 4. 1980, sklenjene
med prodajalcema Silvom in Jožefo Vovk,
Novakova 3, Ljubljana ter kupcema Branko
Arnautović Mercina in Matevžem Mercino,
Trebinjska 5, Ljubljana, za enosobno stano‑
vanje v podpritličju stanovanjskega bloka na
Novakovi 3 v Ljubljani, v površini 49,26 m2,
z vrtom št. 4.
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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2008
Dn 14008/2005
Os‑10408/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mul‑
ler Bogdana Alojzija, Janševa ul. 15, Lju‑
bljana, ki ga zastopa družba Otium, d.o.o.,
Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemlji‑
škoknjižne listine za nepremičnino, stano‑
vanje št. 5, na naslovu Ulica bratov Učakar
50, Ljubljana, z ident. št. 109.E, vpisano v
podvl. št. 4697/44, k.o. Zgornja Šiška, dne
18. 11. 2008, pod opr. št. Dn 14008/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzposta‑
vitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 77/70 z
dne 16. 2. 1992, sklenjene med prodajalcem
Republiko Slovenijo, Zavodom za raziskavo
materiala in konstrukcij, Ljubljana ter kupo‑
valko Premk Vlasto, Ul. bratov Učakar 50,
Ljubljana, za stanovanje št. 5, na naslovu
Ulica bratov Učakar 50, Ljubljana, z ident.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
št. 109.E, vpisano v podvl. št. 4697/44, 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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008
Dn 23137/2005
Os‑10409/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Mastnak Jožefa Karla,
Lepodvorska ulica 28, Ljubljana, ki ga zastopa
notar Bojan Podgoršek, Dalmatinova ulica 2,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za ne‑
premičnino, enosobno stanovanje v pritličju
levo, na naslovu Lepodvorska ulica 28, Ljub
ljana, z ident. št. 901.E v podvl. št. 462/2, k.o.
Spodnja Šiška, dne 26. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 23137/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
menjalne pogodbe z dne 15. 8. 1992, skle‑
njene med Peterca Matjažem, Lepodvorska
28, Ljubljana (kot prvo pogodbeno stranko) in
Mastnak Jožetom, Kamnogoriška 47, Ljublja‑
na (kot drugo pogodbeno stranko), za nepre‑
mičnino, ki ima sedaj ident. št. 901.E, v podvl.
št. 462/2, 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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008
Dn 28993/2005
Os‑10410/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljice Dragice Zorč,
Pot na Fužine 29, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, za‑
radi vknjižbe lastninske pravice in vzposta‑
vitve zemljiškoknjižne listine za nepremični‑
no, garažo št. 51 v 1. nadstropju Gt 1/3, na
naslovu Pot na Fužine, Ljubljana, z ident.
št. 171.E, vpisano v podvl. št. 1680/171,
k.o. Moste, dne 24. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 28993/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listi‑
ne, kupoprodajne pogodbe št. 447/84 z dne
9. 11. 1984, sklenjene med Imos p.o., Lju‑
bljana (kot prodajalcem) in Matić Zlatkom,
Anke Butorac 11, Pula (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 171.E,
vpisano v podvl. št. 1680/171, 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‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
Dn 26142/2005
Os‑10411/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v

zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Krisch
Igorja, Šarhova ulica 18, Ljubljana, ki ga za‑
stopa odvetnik Schulz Marko, Vojkova 63,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 7 v pritličju, na
naslovu Ulica Metoda Mikuža 4, Ljubljana,
z ident. št. 7.E, vpisano v podvl. št. 3773/7,
k.o. Bežigrad, dne 18. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 26142/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listi‑
ne, pogodbe o prodaji stanovanja št. 7, na
Ul. Metoda Mikuža 4 z dne 29. 6. 1994, skle‑
njene med prodajalcema Bunc Milanom in
Bunc Bernardo, oba stanujoča na M. Mikuža
4, Ljubljana ter kupcem Krisch Igorjem, Šar‑
hova ul. 18, Ljubljana, za stanovanje št. 7 v
pritličju, na naslovu Ulica Metoda Mikuža 4,
Ljubljana, z ident. št. 7.E, vpisano v podvl.
št. 3773/7, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008
Dn 4838/2006
Os‑10412/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknji‑
žni zadevi predlagateljev Klemenčič Janeza
in Klemenčič Nataše, Agrokombinatska c. 4,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 7 v 1. nadstro‑
pju, na naslovu Agrokombinatska cesta 4,
Ljubljana, z ident. št. 7.E, vpisano v podvl.
št. 4623/7, k.o. Kašelj, dne 25. 11. 2008, pod
opr. št. Dn 4838/2006, izdalo sklep o začet‑
ku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 05/2‑2771
z dne 15. 7. 1974, sklenjene med Stano‑
vanjskim podjetjem Dom Ljubljana, Lju‑
bljana (kot prodajalcem) ter Klemenčič Ja‑
nezom in Natašo, stanujoča Bratinova 20,
Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 7.E, vpisano v podvl.
št. 4623/7, k.o. Kašelj.
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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008
Dn 1676/2006
Os‑10414/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljice Siljan Alme,
Ziherlova ul. 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško‑
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 28 v 3. nadstropju, na naslovu Ziherlo‑
va 6, Ljubljana, z ident. št. 28.E, v podvl.
št. 5265/28, k.o. Trnovsko predmestje, dne
25. 11. 2008, pod opr. št. Dn 1676/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavi‑
tve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 18‑G1/VS‑1 z dne 31. 10. 1978, skle‑
njene med Gradbenim podjetjem Tehnika,
Ljubljana (kot prodajalcem) ter Benedik Mar‑
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jano, roj. Pernuš in Benedik Božom, oba
stanujoča Cankarjeva 7, Bled (kot kupce‑
ma), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 28.E, v podvl. št. 5265/28, k.o. Trnovsko
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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008
Dn 26628/2005
Os‑10415/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dže‑
lilović Ksenije, Brodarjev trg 2, Ljubljana, ki
jo zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy
34, Ljubljana zaradi vknjižbe lastninske pra‑
vice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listi‑
ne za nepremičnino, stanovanje št. 49, na
naslovu Brodarjev trg 2, Ljubljana, z ident.
št. 142.E, vpisano v podvl. št. 1478/142,
k.o. Moste, dne 17. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 26628/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne li‑
stine, kupoprodajne pogodbe z dne 9. 12.
1991, sklenjene med prodajalcem Nastro,
Gerbičeva 101, Ljubljana in kupcem Bega‑
nović Semko, Trg Oktobrske revolucije 21,
Ljubljana, za stanovanje 49, na naslovu Bro‑
darjev trg 2, Ljubljana, z ident. št. 142.E, vpi‑
sano v podvl. št. 1478/142, k.o. Moste.
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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
Dn 14170/2005
Os‑10416/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Le‑
skošek Miroslava, Grafenauerjeva ulica 29,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 16 v 3. nad‑
stropju, na naslovu Tugomerjeva ulica 10,
Ljubljana, z ident. št. 34.E, vpisano v podvl.
št. 4268/34, k.o. Zgornja Šiška, dne 20. 11.
2008, pod opr. št. Dn 14170/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve ze‑
mljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogod‑
be št. 612 z dne 30. 3. 1992, sklenjene med
prodajalko Republiko Slovenijo in kupovalko
Hiter Stanislavo, Tugomerjeva 10, Ljublja‑
na, za stanovanje št. 16 v 3. nadstropju, na
naslovu Tugomerjeva ulica 10, Ljubljana, z
ident. št. 34.E, vpisano v podvl. št. 4268/34,
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 zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008

Dn 26412/2005
Os‑10417/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Pivk Janeza in Pivk Marije, oba stanujo‑
ča Vranja pot 7, Ljubljana, ki ju zastopa
odvetnik Schulz Marko, Vojkova 63, Lju‑
bljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 30 v 3. nad‑
stropju, na naslovu Ulica Metoda Mikuža 6,
Ljubljana, z ident. št. 130.E, vpisano v podvl.
št. 3773/88, k.o. Bežigrad, dne 17. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 26412/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško‑
knjižnih listin:
– pogodbe št. BS‑2/2‑89/85 o združeva‑
nju sredstev za pridobitev stanovanja z dne
3. 6. 1985, sklenjene med prodajalko Stano‑
vanjsko zadrugo SCT Slovenija cesta Teh‑
nika, o.sol.o., Ljubljana ter kupcema Dolgoš
Zdenko in Dolgoš Bojanom, oba stanujoča
Roška ul. 11, Ljubljana, za stanovanje št. 30
v 3. nadstropju, na naslovu Ulica Metoda Mi‑
kuža 6, Ljubljana, z ident. št. 130.E, vpisano
v podvl. št. 3773/88, k.o. Bežigrad;
– aneksa št. 1 k pogodbi št. BS‑2/2‑89/85
o združevanju sredstev za pridobitev stano‑
vanja z dne 19. 2. 1986, sklenjenega med
prodajalko Stanovanjsko zadrugo SCT Slo‑
venija ceste Tehnika, o.sol.o., Ljubljana ter
kupcema Dolgoš Zdenko in Dolgoš Boja‑
nom, oba stanujoča Roška ul. 11, Ljubljana,
za stanovanje št. 30 v 3. nadstropju, na
naslovu Ulica Metoda Mikuža 6, Ljubljana, z
ident. št. 130.E, vpisano v podvl. št. 3773/88,
k.o. Bežigrad;
– aneksa št. 2 k pogodbi št. BS‑2/2‑89/85
o združevanju sredstev za pridobitev stano‑
vanja z dne 25. 2. 1986, sklenjenega med
prodajalko Stanovanjsko zadrugo SCT Slo‑
venija ceste Tehnika, o.sol.o., Ljubljana ter
kupcema Dolgoš Zdenko in Dolgoš Boja‑
nom, oba stanujoča Roška ul. 11, Ljubljana,
za stanovanje št. 30 v 3. nadstropju, na
naslovu Ulica Metoda Mikuža 6, Ljubljana, z
ident. št. 130.E, vpisano v podvl. št. 3773/8,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008
Dn 25735/2005
Os‑10418/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Go‑
vekar Viljema in Jemec Nevenke, oba sta‑
nujoča Jamova cesta 72, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 16 v 3. nadstropju, na naslovu
Jamova cesta 72, Ljubljana, z ident. št. 16.E,
vpisano v podvl. št. 4149/16, k.o. Vič, dne
18. 11. 2008, pod opr. št. Dn 25753/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavi‑
tve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 124/63 z
dne 18. 10. 1963, sklenjene med prodajal‑
cem Gradbenim podjetjem Tehnograd, Lju‑
bljana in kupcem Stanovanjskim skladom
Obs Ljubljana ‑ Vič ‑ Rudnik, za stanovanje
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št. 16 v 3. nadstropju, na naslovu Jamova
cesta 72, Ljubljana, z ident. št. 16.E, vpisa‑
no v podvl. št. 4149/16, k.o. Vič;
– dodatka h kupoprodajni pogodbi
št. 124/63 z dne 18. 10. 1963, št. S‑01‑393/64
z dne 15. 4. 1964, sklenjenega med proda‑
jalcem Gradbenim podjetjem Tehnograd,
Ljubljana in kupcem Stanovanjskim skladom
občine Ljubljana ‑ Vič ‑ Rudnik, za stanova‑
nje št. 16 v 3. nadstropju, na naslovu Ja‑
mova cesta 72, Ljubljana, z ident. št. 16.E,
vpisano v podvl. št. 4149/16, 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 zgo‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
Dn 26329/2005
Os‑10420/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Žgaj‑
ner Ludvike, Jamova ulica 68, Ljubljana, za‑
radi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavi‑
tve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 25 v 4. nadstropju, na naslovu
Jamova cesta 68, Ljubljana, z ident. št. 25.E,
vpisano v podvl. št. 4152/25, k.o. Vič, dne
17. 11. 2008, pod opr. št. Dn 26329/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavi‑
tve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 20. 7. 1964,
sklenjene med prodajalcem Gradbenim
podjetjem Tehnograd Ljubljana in kupcem
Skladom za urejanje mestnega zemljišča
iz Ljubljane, za stanovanje št. 25 v 4. nad‑
stropju, na naslovu Jamova cesta 68, Lju‑
bljana, z ident. št. 25.E, vpisano v podvl.
št. 4152/25, k.o. Vič;
– kupoprodajne pogodbe z dne 1. 3.
1968, sklenjene med prodajalcem Skladom
za urejanje mestnega zemljišča iz Ljubljane
in kupcem Veleblagovnico Nama, Ljublja‑
na, za stanovanje št. 25 v 4. nadstropju,
na naslovu Jamova cesta 68, Ljubljana, z
ident. št. 25.E, vpisano v podvl. št. 4152/25,
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 zgo‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008
Dn 28163/2006
Os‑10421/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Brede Maren, Zg. Gameljne 56, Ljubljana,
ki jo zastopa Urban d.o.o. iz Ljubljane, za‑
radi vknjižbe lastninske pravice in vzposta‑
vitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 9 v prvi in četrti etaži, na naslovu Zgornje
Gameljne 56, Ljubljana, z identifikatorjem
št. 9.E, podvložek št. 1447/9, k.o. Gameljne,
dne 3. 12. 2008, pod opr. št. Dn 28163/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavi‑
tve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe iz leta 1962, sklenjene med pro‑
dajalcem Skladom za zidanje stanovanjskih
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hiš občine Ljubljana Šiška, Celovška 87,
Ljubljana in kupcem Vincencijem Orhinijem,
Zgornje Gameljne 54, Ljubljana, za dvosob‑
no stanovanje v drugem nadstropju desno, v
stanovanjskem bloku v Gameljnah, v izmeri
60,72 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2008
Dn 9063/2007
Os‑10422/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ajde
Ožbolt, Koroška ulica 28, Ljubljana, ki jo
zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavi‑
tve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 98, na Steletovi ulici 6 v Ljubljani, z iden‑
tifikatorjem št. 98.E, podvložek št. 1363/98,
k.o. Štepanja vas, dne 25. 11. 2008, pod
opr. št. Dn 9063/2007, izdalo sklep o začet‑
ku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– pogodbe o prodaji in nakupu sta‑
novanja št. 66/76‑MS z dne 29. 3. 1977,
sklenjene med prodajalcem Imos poslovno
združenje za industrijsko gradnjo, Trg VII.
kongresa ZKJ št. 1, Ljubljana in kupcem Di‑
nos, Parmova 33, Ljubljana, za mala stano‑
vanja v objektu A 15, v tretji b fazi izgradnje
soseske MS 3/2 in MS 112/1 Štepanjsko
naselje;
– aneksa k pogodbi št. 66/76‑MS z dne
19. 5. 1977.
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 zgo‑
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2008
Dn 18569/2005
Os‑10463/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemlji‑
škoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško‑
knjižni zadevi predlagateljice Brede Smolni‑
kar Jernejčič, Linhartova cesta 15, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpo‑
stavitve zemljiškoknjižne listine za nepre‑
mičnino, stanovanje št. 31 v 7. nadstropju,
na naslovu Linhartova cesta 15, Ljubljana, z
ident. št. 98.E, vpisano v podvl. št. 3763/98,
k.o. Bežigrad, dne 20. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 18569/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne li‑
stine, pogodbe št. 620/79‑05/20‑09 z dne
22. 11. 1979, sklenjene med SGP Grosuplje
n.sol.o., Grosuplje (kot prodajalec) ter Škr‑
bec Bredo in Stanetom, oba Stražarjeva 25,
Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 98.E, vpisano v podvl.
št. 3763/98, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo‑
raj navedene listine oziroma druge pogoje
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za vknjižbo lastninske pravice v korist pre‑
dlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
Dn 5362/2006
Os‑10192/08
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okraj‑
ni sodnici Nataši Pavlin Rogelja, v zemljiško‑
knjižni zadevi, začeti dne 23. 11. 2006, na
predlog Roberta Hvale, Volčja Draga 90/a,
Volčja Draga, zaradi vknjižbe lastninske pra‑
vice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
izdalo sklep opr. št. Dn 5362/2006 z dne 8.
12. 2008, o začetku postopka za vzpostavi‑
tev zemljiškoknjižne listine, in sicer, prodaj‑
ne pogodbe neznanega datuma, sklenjene
v obdobju med leti 1979 in 1995, med Kom‑
binat sport Beograd n.sol.o., Višnjačka 84,
Beograd in M6‑trgovina na debelo in drobno
d.o.o. Miren – v stečaju, Miren 129, katere
predmet je bil poslovni prostor v pritličju
stanovanjske stolpnice S9, takrat stoječe
na parc. št. 495/2, k.o. Nova Gorica, ozna‑
čenem v načrtu delov stavbe s št. L1, v sku‑
pni površini 76,13 m2 (po trenutnih ZK po‑
datkih; nepremičnina z ident. oznako 68.E,
vpisana v vl. št. 2596/2, k.o. Nova Gorica,
lokal oznake L1 v pritličju, Ulica Gradniko‑
ve brigade 31, 5000 Nova Gorica, površine
76,13 m2).
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj nave‑
deni nepremičnini se zahteva v korist imetnika
Roberta Hvaleta, Volčja Draga 90/a, Volčja
Draga, EMŠO 3012957500160, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču, izpodbijajo pravil‑
nost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva ozi‑
roma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 12. 2008
Dn 9204/2008
Os‑1197/09
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s skle‑
pom opr. št. Dn 9204/2008 z dne 3. 12.
2008, uveden postopek za vzpostavitev ze‑
mljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z
dne 17. 8. 1999, sklenjene med Vladimirjem
in Brigito Belšak, kot prodajalcema ter Fra‑
njom, Marijo in Metko Jurešič, kot kupci, za
prodajo nepremičnine – stanovanja z ident.
št. 15.E, št. 16 v II. nadstropju in pomožni
prostor, Panonska ulica 5, Ptuj, v skupni
izmeri 74 m2, v stanovanjski stavbi, ki leži
na parc. št. 587/1, pripisana pri podvložku
št. 2992/15, k.o. Ptuj.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predla‑
gateljice in ostalih imetnikov: Marije Jurešič,
roj. 19. 12. 1935, EMŠO 1912935505944,
Potrčeva cesta 63, Ptuj; Franja Jurešiča, roj
24. 9. 1927, EMŠO 2409927500909, Potr‑
čeva cesta 63, Ptuj in Metke Jurešič, roj. 20.
7. 1960, EMŠO 2007960505273, Panonska
ulica 5, Ptuj, za vsakega do ene tretjine.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pra‑
vic, da v skladu z 237. členom Zakona o ze‑
mljiški knjigi – ZZK‑1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v
dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost po‑
datkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pgoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka in ostalih.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 12. 1. 2009

Dn 1815/2008
Os‑1231/09
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s skle‑
pom opr. št. Dn 1815/2008 z dne 18. 12.
2008, uveden postopek za vzpostavitev ze‑
mljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogod‑
be o prodaji stanovanja z dne 8. 9. 1993,
št. S‑206/93, sklenjene med prodajalcem
Elektro Maribor, trafo postaja Pekre in kup‑
cem Tajhmajster Antonom.
Pogodba se nanaša na prodajo stanova‑
nja št. 3, v 2. in 1. etaži stavbe na naslovu
Gregorčičev drevored 5, Ptuj, v izmeri 70,24
m2, v zemljiški knjigi vpisano v vl. št. 3112/6,
k.o. Ptuj, z ident. št. 3.E, Na tej nepremičnini
je predlagana vknjižba lastninske pravice v
korist predlagatelja Sonje Roškar in Marjana
Roškarja, vsakega do 1/2.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pra‑
vic, da v skladu z 237. členom Zakona o ze‑
mljiški knjigi – ZKK‑1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v
dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost po‑
datkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjiž‑
bo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 16. 1. 2009
Dn 4442/2007
Os‑1046/09
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Stanislava Rahtena, Trg 3b, Prevalje, za‑
radi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini,
ident. št. 13.E (884‑2476‑13), vpisani v z.k.
podvl. št. 1342/13, k.o. Farna vas (stano‑
vanjska raba št. 13 v izmeri 74,74 m2, v 4.
etaži stavbe Trg 3/b, Prevalje, izdalo sklep
Dn št. 4442/2007 z dne 2. 12. 2008, s ka‑
terim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne po‑
godbe o prodaji stanovanja št. 160/91 z dne
9. 1. 1992, sklenjene po določbah Stano‑
vanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) med
prodajalcem Stanovanjsko podjetje d.o.o.,
Prežihova 7, Ravne na Koroškem ter kup‑
cema Rahten Stanislavom in Rahten Anico,
oba Trg 3/b, Prevalje.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Stanislava Rahtena in udele‑
ženke Anice Rahten, oba Trg 3b, Prevalje,
za vsakega do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge po‑
goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 1. 2009
Dn 991/2007
Os‑1047/09
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na pre‑
dlog Milene Vučetić, Trg 32a, Prevalje,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listi‑
ne in vknjižbe lastninske pravice pri ne‑
premičnini, ident. št. 5.E (884‑1008‑005),
vpisani v z.k. podvl. št. 1315/5, k.o. Farna
vas (stanovanjska raba v izmeri 72,50 m2
v stavbi Trg 32a, Prevalje), izdalo sklep
Dn št. 991/2007 z dne 28. 11. 2008, s kate‑
rim je začelo postopek za vzpostavitev ze‑
mljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogod‑
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be o prodaji stanovanja št. 32/91 SP z dne
18. 11. 1991, sklenjene po določbah Sta‑
novanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91)
med prodajalcem Rudnikom Mežica d.o.o.,
Polena 6, Mežica in kupcem Jožefom Pe‑
čovnikom, Trg 32a, Prevalje.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Milene Vučetić in solastnika
Siniše Stijepića, oba Trg 32a, Prevalje, za
vsakega do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge po‑
goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 1. 2009
Dn 3714/2007
Os‑1048/09
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Milene Šuler, Čečovje 53, Ravne na Ko‑
roškem, zaradi vzpostavitve zemljiškoknji‑
žne listine in vknjižbe lastninske pravice pri
nepremičnini, ident. št. 7.E (882‑1285‑5),
vpisani v z.k. podvl. št. 1363/7, k.o. Ravne
(stanovanjski del št. 7 v izmeri 52,81 m2, v
4. etaži stavbe Čečovje 53, Ravne na Koro‑
škem), izdalo sklep Dn št. 3714/2007 z dne
28. 11. 2008, s katerim je začelo postopek
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, ku‑
poprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 453 A/91 z dne 22. 11. 1993, sklenjene
po določbah Stanovanjskega zakona (Ur. l.
RS, št. 18/91) med prodajalcem Stanovanj‑
skim podjetjem d.o.o., Prežihova 7, Ravne
na Koroškem ter kupcema Šuler Jožefom
in Šuler Mileno, oba Čečovje 52, Ravne na
Koroškem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Milene Šuler, Čečovje 53,
Ravne na Koroškem, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge po‑
goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 1. 2009
Dn 2686/2006
Os‑1049/09
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v ze‑
mljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Eve
Praprotnik in Ermina Žmavcerja, oba Javor‑
nik 53, Ravne na Koroškem, zaradi vzpo‑
stavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe
lastninske pravice pri nepremičnini, ident.
št. 51.E (882‑60‑51), vpisani v z.k. podvl.
št. 1370/51, k.o. Ravne (stanovanjska raba
št. 51, v 11. etaži stavbe Javornik 53, Rav‑
ne na Koroškem v izmeri 66,65 m2), izdalo
sklep Dn št. 2686/2006 z dne 28. 11. 2008,
s katerim je začelo postopek za vzposta‑
vitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 362 A/91
z dne 21. 10. 1993, sklenjene po določbah
Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91)
med prodajalcem Stanovanjskim podjetjem
d.o.o., Prežihova 7, Ravne na Koroškem in
kupcem Zdravkom Fajmutom, Javornik 53,
Ravne na Koroškem.
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Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj na‑
vedeni nepremičnini se zahteva v korist pre‑
dlagateljev Eve Praprotnik in Ermina Žmav‑
cerja, oba Javornik 53, Ravne na Koroškem,
za vsakega do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge po‑
goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 1. 2009

Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj na‑
vedeni nepremičnini se zahteva v korist pre‑
dlagateljice Bernarde Horvat in udeleženca
Branka Horvata, oba Javornik 49, Ravne na
Koroškem, za vsakega do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge po‑
goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 1. 2009

Dn 109/2008
Os‑1050/09
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Zavarovalnice Maribor d.d., Cankarjeva 3,
Maribor, zaradi vzpostavitve zemljiškoknji‑
žne listine in vknjižbe lastninske pravice
pri 259/1000 nepremičnine ident. št. 4.E
(804‑600‑4), vpisane v z.k. podvl. št. 980/6,
k.o. Radlje ob Dravi (poslovni prostor št. 4,
v pritličju stavbe Mariborska cesta 7, Ra‑
dlje ob Dravi), kjer je vknjižena lastninska
pravica za Kokro, trgovsko podjetje d.d.
Kranj, Mirka Vadnova 19, Kranj, izdalo sklep
Dn št. 109/2008 z dne 15. 12. 2008, s ka‑
terim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 13. 5. 1991,
sklenjene med prodajalcem Trgovsko podje‑
tje Kokra p.o., Kranj ter kupovalko Turistično
agencijo in turistični boutique Erika, Erika
Sahornik, Radlje ob Dravi, za 39,09 m2,
– prodajne pogodbe z dne 16. 11. 1993,
sklenjene med prodajalcem Trgovskim pod‑
jetjem Kokra p.o., Poštna ulica 1, Kranj ter
kupovalko Zavarovalnico Maribor, delniško
zavarovalniško družbo, Cankarjeva 3, Ma‑
ribor, za 41,00 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva 3, Maribor, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge po‑
goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 1. 2009

Dn 3499/2008
Os‑1052/09
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v ze‑
mljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Jane
Kržišnik, Zminec 62, Škofja Loka, zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjiž‑
be lastninske pravice pri nepremičnini, ident.
št. 13.E (850‑1240‑15), vpisani v z.k. podvl.
št. 1483/15, k.o. Slovenj Gradec (enosobno
stanovanje št. 15 v izmeri 41,90 m2, v III. nad‑
stropju, s kletnim boksom iste št. v kleti večsta‑
novanjske stavbe na Maistrovi ulici 13 v Slo‑
venj Gradcu), izdalo sklep Dn št. 3499/2008 z
dne 28. 11. 2008, s katerim je začelo postopek
za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. S‑8‑N‑2/15‑1982
z dne 22. 4. 1982, sklenjene med prodajal‑
cem Splošnim gradbenim podjetjem Kograd
Dravograd, Mariborska cesta 9, Dravograd
in kupcem Vladom Sekavčnikom, Glavarje‑
va 49, Ljubljana;
– menjalne pogodbe z dne 25. 11. 1998,
sklenjene med Kolinsko, prehrambeno in‑
dustrijo d.d., Šmartinska cesta 30, Ljubljana
in Jožefo Tavčar, Francetova 17, Slovenj
Gradec.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se ob predložitvi na‑
daljnjih listin v verigi listin zahteva v korist
predlagateljice Jane Kržišnik, Zminec 62,
Škofja Loka ter udeleženk Jožice Tavčar,
Murave 1b, Poljane nad Škofjo Loko in Mari‑
je Rink, Murave 2, Poljane nad Škofjo Loko,
za vsako do 1/3.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge po‑
goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 1. 2009

Dn 4819/2006
Os‑1051/09
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Bernarde Horvat, Javornik 49, Ravne na
Koroškem, zaradi vzpostavitve zemljiško‑
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice
pri nepremičnini ident. št. 4.E (882‑61‑4),
vpisani v z.k. podvl. št. 1372/4, k.o. Ravne ‑
stanovanje št. 4 v izmeri 59,78 m2, v 2. etaži
stanovanjske stavbe Javornik 49, Ravne na
Koroškem, izdalo sklep Dn št. 4819/2006 z
dne 2. 12. 2008, s katerim je začelo posto‑
pek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 116c/91 z dne 18. 10. 1993, sklenjene po
določbah Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 18/91) med prodajalko Skupščino občine
Ravne na Koroškem ter kupcema Horvat
Bernardo in Horvat Brankom, oba Javornik
49, Ravne na Koroškem.

Dn 3623/2007
Os‑1053/09
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Jožeta Svenška, Trg 3d, Prevalje, zara‑
di vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice pri nepremični‑
ni, ident. št. 9.E (884‑2478‑9), vpisani v z.k.
podvl. št. 1344/9, k.o. Farna vas (stanovanj‑
ska raba št. 9 v izmeri 60,10 m2, v 4. etaži
stavbe Trg 3/d, Prevalje, izdalo sklep Dn
št. 3623/2007 z dne 10. 12. 2008, s katerim
je začelo postopek za vzpostavitev zemlji‑
škoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 156c/91 z dne 21. 10.
1993, sklenjene po določbah Stanovanjske‑
ga zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) med proda‑
jalko Skupščino občine Ravne na Koroškem
ter kupcema Svenšek Jožetom in Svenšek
Dragico, oba Trg 3/d, Prevalje.
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Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Jožeta Svenšeka, Trg 3d, Pre‑
valje in udeleženke Dragice Svenšek, Trg
3d, Prevalje, za vsakega do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge po‑
goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 1. 2009
Dn 4810/2006
Os‑1054/09
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Radovana Savića, Javornik 490, Ravne na
Koroškem, zaradi vzpostavitve zemljiško‑
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice
pri nepremičnini, ident. št. 20.E (882‑61‑20),
vpisani v z.k. podvl. št. 1372/20, k.o. Ravne
– stanovanjska raba št. 20, v izmeri 85,46
m2, v 6. etaži stavbe Javornik 49, Ravne na
Koroškem, izdalo sklep Dn št. 4810/2006 z
dne 2. 12. 2008, s katerim je začelo posto‑
pek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanova‑
nja št. 196/91 z dne 7. 4. 1992, sklenjene
po določbah Stanovanjskega zakona (Ur. l.
RS, št. 18/91) med prodajalcem Stanovanj‑
sko podjetje d.o.o., Prežihova 7, Ravne na
Koroškem ter kupcema Savić Radovanom
in Savić Jerico, oba Javornik 40, Ravne na
Koroškem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj na‑
vedeni nepremičnini se zahteva v korist pre‑
dlagatelja Radovana Savića in Jerice Savić,
oba Javornik 49, Ravne na Koroškem – za
vsakega do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge po‑
goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 1. 2009
Dn 2951/2006
Os‑1055/09
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v ze‑
mljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Gor‑
dane Medić, Javornik 52, Ravne na Koro‑
škem, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice pri ne‑
premičnini, ident. št. 11.E (882‑10178‑11),
vpisani v z.k. podvl. št. 1369/11, k.o. Ravne
(stanovanjska raba št. 11, v 5. etaži stavbe
Javornik 52, Ravne na Koroškem), izdalo
sklep Dn št. 2951/2006 z dne 15. 12. 2008,
s katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne po‑
godbe o prodaji stanovanja št. 192A/91 z dne
9. 10. 1993, sklenjene po določbah Stano‑
vanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) med
prodajalcem Stanovanjskim podjetjem d.o.o.,
Prežihova 7, Ravne na Koroškem in kupce‑
ma Srečkom Turščakom ter Sonjo Turščak,
oba Javornik 52, Ravne na Koroškem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Gordane Medić, Javornik 52,
Ravne na Koroškem, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
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z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge po‑
goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 1. 2009
Dn 4119/2008
Os‑1199/09
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Traudi Pogorevčnik, Trg 10, Prevalje, za‑
radi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice pri nepremični‑
ni, ident. št. 12.E (884‑872‑12), vpisani v
z.k. podvl. št. 1301/12, k.o. Farna vas –
stanovanje št. 13 v izmeri 27,56 m2, v II.
nadstropju stavbe Trg 10, Prevalje, izdalo
sklep Dn št. 4119/2008 z dne 17. 12. 2008,
s katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, pogodbe med Splo‑
šnim gradbenim podjetjem Kograd Dravo‑
grad, kot prvo pogodbeno stranko in Občino
Ravne ‑ Prevalje, Čečovje 12, Ravne na
Koroškem, kot drugo pogodbeno stranko,
o prenosu lastništva nepremičnine na dru‑
go pogodbeno stranko, sklenjene pred 25.
11. 1996.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Traudi Pogorevčnik, Trg 10,
Prevalje, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge po‑
goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 12. 1. 2009
Dn 1258/2007
Os‑7210/08
S sklepom z dne 14. 3. 2008, opr. št. Dn
1258/2007, je Okrajno sodišče v Šmarju pri
Jelšah, na predlog predlagateljice Darinke
Kolar Osvald, Kidričeva ulica 22, Rogaška
Slatina, začelo postopek izbrisa pri nepre‑
mičninah parc. št. 1091, vpisani v vl. št. 67,
k.o. Rogaška Slatina ter parc. št. 1092,
1093/1 in 780, vpisanih v vl. št. 1216, k.o.
Rogaška Slatina, do celote last Kolar Osvald
Darinke, Kidričeva ulica 22, Rogaška Slati‑
na, vknjižene hipoteke za zavarovanje de‑
dne terjatve v višini 80.000 DIN, na podlagi
tusodnega pravnomočnega sklepa o dedo‑
vanju z dne 15. 12. 1976, opr. št. O 2/76,
vknjižene pri Kolar Alojziju lastnik 1/2, v ko‑
rist mladoletnega Kolar Srečka, stanujočega
Škalce 64, Slovenske Konjice.
Izbris stare hipoteke pri navedenih ne‑
premičninah zahteva zemljiškoknjižna la‑
stnica Kolar Osvald Darinka, Kidričeva ulica
22, Rogaška Slatina.
Morebitni hipotekarni upniki oziroma za‑
stavni upniki, ki so na navedenih hipotekah
pridobili nadhipoteko se pozivajo, da v treh
mesecih od objave vložijo ugovor proti izbri‑
su stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 8. 7. 2008
Dn 3149/2006
Os‑10194/08
Pri Okrajnem sodišču v Trbovljah se je
s sklepom z dne 2. 9. 2008, začel postopek
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupne
pogodbe z dne 8. 5. 1996, sklenjene med
Zvezo babtističnih cerkva v Sloveniji, Bab‑

tistična cerkev v Trbovljah, kot prodajalcem
in Vene Francem, Pod gozdom 1, Trbovlje,
kot kupcem, s katero je kupec Vene France,
Pod gozdom 1, Trbovlje, pridobil lastninsko
pravico na parc. št. 337/85, k.o. Trbovlje, do
ene polovice.
Original pogodbe se je po izjavi predla‑
gatelja Vene Franca, Pod gozdom 1, Tr‑
bovlje, izgubil. Na navedeni nepremičnini
je predlagana vknjižba lastninske pravice v
korist Vene Franca, Pod gozdom 1, Trbovlje,
do ene polovice. S tem oklicem se pozivajo
imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstav‑
kom 137. člena Zakona o zemljiki knjigi v
dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost po‑
datkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjiž‑
bo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 15. 12. 2008
Dn 41/2009
Os‑1492/09
Okrajno sodišče na Jesenicah, je v ze‑
mljiškoknjižni zadevi predlagateljice Maje
Eržen, Žirovnica 90b, Žirovnica, zaradi vpi‑
sa lastninske pravice na stanovanju z iden‑
tifikatorjem 54.E, pri podvl. št. 973/54, k.o.
Koroška Bela, s sklepom opr. št. Dn 41/2009
z dne 27. 1. 2009, začelo postopek vzpo‑
stavitve zemjiškoknjižnih listin, to je kupo‑
prodajne pogodbe z dne 20. 10. 1978, skle‑
njene med prodajalko Slovenske železarne
– Železarna Jesenice o.sol.o., Jesenice in
kupcem SOZD KIT, DO MIG; TOZD Klavni‑
ca Jesenice, Spodnji Plavž 14, s katero je
prodajalka prodala stanovanje št. 54, v II.
etaži stolpiča na Koroški Beli, Cesta Viktorja
Svetine 8b, v izmeri 82,60 m2 in dodatka h
kupoprodajni pogodbi z dne 20. 10. 1978, z
dne 25. 7. 1996.
Na podlagi navedene kupoprodajne po‑
godbe in dodatka k tej pogodbi, se v vrsti
večkratnih zaporednih prenosov pravice
predlaga vpis lastninske pravice na stanova‑
nju 54.E, pri podvl. št. 973/54, k.o. Koroška
Bela, na Koroški Beli, Cesta Viktorja Svetine
8b, v korist predlagateljice Maje Eržen, Ži‑
rovnica 90b, Žirovnica, do celote, predloženi
listini pa nista izvirnika.
S tem oklicem se poziva vse morebi‑
tne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpod‑
bijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 27. 1. 2009
Dn 4035/2008
Os‑1493/09
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško‑
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Liko Lesna industrija Vrhnika d.d. – v li‑
kvidaciji, Verd 107, Vrhnika, ki ga zastopa
likvidacijski upravitelj Fin‑Maxim naložbe
d.o.o., direktor Iztok Svetin, oklicuje zače‑
tek postopka vzpostavitve listine, prodajne
pogodbe z dne 1. 7. 2008, sklenjene med
Liko lesna industrija Vrhnika d.d., Verd 107,
Vrhnika, kot prodajalcem ter Danijelom Fur‑
lanom, Verd 130a, Vrhnika, kot kupcem, za
nepremičnino, parc. št. 277/18, vpisano v vl.
št. 464, k.o. Verd.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Danijela Furlana, Verd 130a, Vrhnika,
na podlagi te listine.
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Okrajno sodišče na Vrhniki poziva mo‑
rebitne imetnike pravice, da v dveh mese‑
cih od objave oklica z ugovorom izpodbi‑
jajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predla‑
gatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 28. 1. 2009
Dn 57/2009
Os‑1512/09
Okrajno sodišče v Kamniku je po ze‑
mljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Metro
d.d., Lava 8, Celje, zaradi vknjižbe lastnin‑
ske pravice na nepremičnini – poslovnem
prostoru št. 3, z ident. št. 91.E, na naslovu
Ljubljanska 3/d, Kamnik, vpisanem v podvl.
št. 2788/91, k.o. Kamnik, izdalo sklep Dn
št. 57/2009 z dne 20. 1. 2009, za vzpostavi‑
tev zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. L3/01/B5 z
dne 10. 1. 2001, sklenjene med SGP Gradi‑
telj d.d., Maistrova 7, Kamnik, kot prodajal‑
cem in Ennes Proizvodnja, trgovina, storitve
d.o.o., Ulica heroja Rojška 61, Celje, kot
kupcem, za poslovni prostor L3, v seve‑
rovzhodnem delu objekta Steletove ceste,
parc. št. 766/11, 766/1, 766/12, 766/18 in
684/54, vse k.o. Kamnik, izmeri 191,57 m2,
za kupnino v znesku 26.895.230 SIT;
– kupoprodajne pogodbe št. L3/12/01 z
dne 11. 12. 2001 in dodatka h kupoprodajni
pogodbi št. L312/01 z dne 28. 10. 2002,
sklenjene med Ennes Proizvodnja, trgovina,
storitve d.o.o., Ulica heroja Rojška 61, Celje,
kot prodajalcem in Metro Trgovska druž‑
ba d.d., Prešernova ul. 10, Celje, kot kup‑
cem za poslovni prostor L3, v severovzho‑
dnem delu objekta Steletove ceste, parc.
št. 766/11, 766/1, 766/12, 766/18 in 684/54,
vse k.o. Kamnik, v izmeri 191,57 m2, za ku‑
pnino v znesku 40.757.328,69 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Metro d.d. Lava 8, Celje.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebinah listin, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge po‑
goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Metro d.d. Lava 8, Celje.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 27. 1. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 2910/2007
Os‑9033/08
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni za‑
devi upnika Javni jamstveni in preživninski
sklad Republike Slovenije, Kotnikova 28,
Ljubljana, zoper dolžnika Martina Rančana,
Ulica frankolovskih žrtev 58, Celje ‑ dosta‑
va, ki ga zastopa odv. Albina Vedenik ‑ za‑
časna zastopnica, Zagata 6, Celje, zaradi
izterjave 3.399,68 EUR s pp, dne 30. 4.
2008 sklenilo: dolžniku Martinu Rančanu,
stanujočemu Ulica frankolovskih žrtev 6,
Celje, se v izvršilni zadevi I 2910/2007 na
podlagi 85. člena Zakona o pravdnem po‑
stopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, kot začasna
zastopnica postavi odvetnica Albina Vede‑
nik, Zagata 4, Celje.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni‑
ka 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 Celju
dne 16. 10. 2008
P 124/2008
Os‑1200/09
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okro‑
žni sodnici Darinki Plevnik, v pravni zadevi
tožeče stranke Marte Goleš, Malo Lešče 11,
Suhor, ki jo zastopa pooblaščenec Matjaž
Medle, odvetnik v Novem mestu, proti tože‑
ni stranki neznanemu in neznano živečemu
Predovič Daku, Malo Lešče 8, Suhor, zara‑
di ugotovitve lastninske pravice na podlagi
priposestvovanja, pcto 1.200 EUR, v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku,
dne 29. 12. 2008 postavlja začasnega za‑
stopnika neznanemu in neznano živečemu
Predovič Daku, Malo Lešče 8, Suhor.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik –
odvetnik Dušan Bricelj, Kolodvorska cesta
26, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zasto‑
pal toženo stranko neznanega in nezna‑
no živečega Predovič Daka, Malo Lešče 8,
Suhor, vse do takrat, dokler le‑ta ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 29. 12. 2008
P 111/2008
Os‑1201/09
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okro‑
žni sodnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi
tožeče stranke Marije Majerle, rojene Kle‑
menčič, Krč 52, Semič, ki jo zastopa poo‑
blaščenec Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju,
proti toženim strankam, neznanim dedičem
neznanega prebivališča po neznano kdaj in
kje umrli Pašič Jeri, Vavpča vas 14, Semič,
zaradi priznanja lastninske pravice in izsta‑
vitve zemljiškoknjižne listine, pcto 300 EUR
s pp, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, dne 29. 12. 2008 postavlja zača‑
snega zastopnika neznanim dedičem ne‑
znanega prebivališča po neznano kdaj in kje
umrli Pašič Jeri, Vavpča vas 14, Semič.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
‑ odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Roz‑
mana 4, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zasto‑
pal tožene stranke, neznane dediče nezna‑
nega prebivališča po neznano kdaj in kje
umrli Pašič Jeri, Vavpča vas 14, Semič, vse
do takrat, dokler le‑ti ali njihov pooblašče‑
nec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 29. 12. 2008
P 135/2008
Os‑1202/09
Okrajno sodišče v Črnomlju je po sodniku
Jožetu Petrovčiču, v pravdni zadevi tožečih
strank 1. Jožefa Cerarja, Obrh 5, Dragatuš
in 2. Frančiške Cerar, Obrh 5, Dragatuš, ki
ju zastopa pooblaščenec Alojz Poljšak, od‑
vetnik v Črnomlju, proti toženim strankam,
neznanim dedičem neznanega bivališča po
1. pokojni Ani Gorše, nazadnje stanujoči v
Franciji in 2. pokojni Gorše Mariji, nazadnje
stanujoči v Zagrebu, Crvene armije 60, Hr‑
vaška, zaradi ugotovitve lastninske pravice
in izstavitve z.k. listine pcto 300 EUR, v smi‑
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slu 82. člena Zakona o pravdnem postopku,
dne 8. 1. 2009 postavilo začasnega zasto‑
pnika v Republiki Sloveniji neznano kje biva‑
jočim dedičem po pokojnima 1. Gorše Ani,
nazadnje stanujoči v Franciji in 2. pokojni
Gorše Mariji, nazadnje stanujoči v Zagrebu,
Crvene armije 60, Hrvaška.
Začasni zastopnik je Bricelj Dušan, od‑
vetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zasto‑
pal tožene stranke, sedaj neznanega biva‑
lišča, vse do takrat, dokler le‑ti ali njihov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 8. 1. 2009
I 4/2007
Os‑10052/08
Okrajno sodišče v Idriji je v izvršilni za‑
devi upnika Jamstvenega in preživninskega
sklada Republike Slovenije, Kotnikova 28,
Ljubljana, zoper dolžnika Ivana Sedeja, na
podlagi 5. točke drugega odstavka 82. čle‑
na Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
Ivanu Sedeju postavilo začasno zastopnico,
odvetnico Irmo Rupnik Prelovec iz Idrije,
Prelovčeva 5.
Imenovana začasna zastopnica bo za‑
stopala dolžnika v postopku vse do takrat,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or‑
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo‑
roči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 10. 12. 2008
II P 73/2007
Os‑5217/08
Okrožno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena ZPP, v pravdni
zadevi tožeče stranke mld. Slavišča Milje‑
vića, zastopan po zakoniti zastopnici materi
Gordani Bosnič, oba Glavni trg 24, Kranj, ki
ju oba zastopa odvetnica Jelka Sajovic iz
Kranja, zoper toženo stranko Danijela Mi‑
ljevića, zaradi dodelitve otroka in določitve
preživnine, postavilo tožencu Danijelu Mi‑
ljeviću začasno zastopnico, odvetnico Ani‑
co Flat iz Kranja. Začasna zastopnica bo
zastopala toženca v postopku, vse dokler
toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pri‑
stojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 5. 2008
VL 5105/2008
Os‑9364/08
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 dolžnici Indiri Karišik Daka,
Trg svobode 10, Tržič, zaradi izterjave
173,74 EUR s pp sklenilo:
dolžnici Indiri Karišik Daka, Trg svobode
10, Tržič, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po‑
stopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi zača‑
sno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Mojca Košir, Cesta železarjev 8b, Jeseni‑
ce.
Začasna zastopnica bo zastopala dol‑
žnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
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oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
VL 15580/2008
Os‑9366/08
Okrajno sodišče v Ljubljani ‑ centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Lju‑
bljanska cesta 3a, Koper ‑ Capodistria ‑ do‑
stava, ki jo zastopa Nataša Škrlj, Erjavčeva
19, Nova Gorica ‑ dostava, proti dolžniku
Interpret d.o.o. Nova Gorica, Prvomajska
ulica 108, Nova Gorica ‑ dostava, ki ga za‑
stopa odv. Uroš Milost, Ljubljanska cesta
5a, Postojna, zaradi izterjave 1.723,53 EUR
s pp sklenilo:
dolžniku Interpret d.o.o. Nova Gorica, Pr‑
vomajska ulica 108, Nova Gorica ‑ dostava,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvr‑
šbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi od‑
vetnik Uroš Milost.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo‑
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi‑
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 2008
VL 78421/2008
Os‑1020/09
Okrajno sodišče v Ljubljani ‑ centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvr‑
šilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki
jo zastopa Tatjana Ban, Miklošičeva 19,
Ljubljana, proti dolžniku Petru Kecu, Veli‑
ke Malence 51j, Krška vas, zaradi izterjave
13.846,49 EUR sklenilo:
dolžniku Petru Kecu, Velike Malence 51j,
Krška vas, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po‑
stopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi za‑
časni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Pertovt Boris.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo‑
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi‑
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2008
VL 11840/2008
Os‑1116/09
Okrajno sodišče v Ljubljani ‑ centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvr‑
šilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper ‑ Capodistria
‑ dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper ‑ Capodistria ‑
dostava, proti dolžniku Damjanu Tomasiniju,
Javornik 58, Ravne na Koroškem, zaradi
izterjave 223,81 EUR sklenilo:
dolžniku Damjanu Tomasiniju, Javornik
58, Ravne na Koroškem, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. čle‑
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ,
postavi začasno zastopnico.
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Za začasno zastopnico se postavi Nada
Vučajnk, Kolodvorska 8, Slovenska Bistri‑
ca.
Začasna zastopnica bo zastopala dol‑
žnika 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 9. 1. 2009
VL 4478/2008
Os‑1117/09
Okrajno sodišče v Ljubljani ‑ centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvr‑
šilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper ‑ Capodistria
‑ dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper ‑ Capodistria
‑ dostava, proti dolžniku Miroslavu Verbi‑
ču, Lobček 48, Grosuplje, zaradi izterjave
568,21 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Miroslavu Verbiču, Lobček 48,
Grosuplje, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po‑
stopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi za‑
časni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi To‑
maž Jevnikar, Trdinova 5/II, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo‑
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi‑
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2009
VL 9260/2008
Os‑1118/09
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 Jožetu Rukšetu, Hra‑
nilniška ulica 4, Ljubljana, zaradi izterjave
1.022,34 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Jožetu Rukšetu, Hranilniška
ulica 4, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav‑
dnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, po‑
stavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Petru‑
ša Jager, Mestni trg 8, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dol‑
žnika 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 7. 1. 2009
VL 9708/2008
Os‑1119/09
Okrajno sodišče v Ljubljani ‑ centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvr‑
šilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper ‑ Adriatic, Za‑
varovalna družba, ki jo zastopa Adriatic
Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper
‑ Adriatic, Zavarovalna družba, proti dolžni‑
ku Vidaku Lazareviču, Trnovski pristan 8,
Ljubljana ‑ dostava, zaradi izterjave 902,74
EUR s pp sklenilo:
dolžniku Vidaku Lazareviču, Trnovski pri‑
stan 8, Ljubljana ‑ dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o

pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. čle‑
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ,
postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Me‑
tod Kovač, Šmartinska 130, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo‑
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi‑
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2009
VL 56993/2008
Os‑1121/09
Okrajno sodišče v Ljubljani ‑ centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvr‑
šilni zadevi upnice SKB d.d., Ajdovščina 4,
Ljubljana, ki jo zastopa Janez Ulčnik, Ajdo‑
vščina 4, Ljubljana, proti dolžniku: Neira Re‑
kić, Kresnice 105, Kresnice, zaradi izterjave
256,60 EUR sklenilo:
dolžniku: Neira Rekić, Kresnice 105,
Kresnice, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po‑
stopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi zača‑
sno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Karmen Pavlin, Nazorjeva 12, 1000 Ljublja‑
na.
Začasna zastopnica bo zastopala dol‑
žnika 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 7. 1. 2009
VL 43903/208
Os‑1123/09
Okrajno sodišče v Ljubljani ‑ centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zasto‑
pa Maja Vodeb, Mariborska 1, Celje, proti
dolžniku Tomažu Petriču, Tabor 23a, Žalec,
zaradi izterjave 9.086,51 EUR sklenilo:
dolžniku Tomažu Petriču, Tabor 23a, Ža‑
lec, se na podlagi 4. točke drugega odstav‑
ka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvr‑
šbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno
zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Karmen Orter‑Divjak, Šlandrov trg 20/a,
3310 Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dol‑
žnika 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 7. 1. 2009
VL 15471/2008
Os‑1124/09
Okrajno sodišče v Ljubljani ‑ centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvr‑
šilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper ‑ Adriatic, Za‑
varovalna družba, ki jo zastopa Adriatic Slo‑
venica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper ‑
Adriatic, Zavarovalna družba, proti dolžnici
Zvezdani Nikolić, Slovenska ulica 21, Len‑
dava ‑ Lendva, zaradi izterjave 849,28 EUR
s pp sklenilo:
dolžnici Zvezdani Nikolić, Slovenska uli‑
ca 21, Lendava ‑ Lendva, se na podlagi 4.
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točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. čle‑
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ,
postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Gorazd Balažic, Glavna ulica 12,
9229 Lendava.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo‑
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi‑
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2009
VL 12044/2008
Os‑1125/09
Okrajno sodišče v Ljubljani ‑ centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvr‑
šilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper ‑ Adriatic, Za‑
varovalna družba, ki jo zastopa Adriatic Slo‑
venica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper ‑
Adriatic, Zavarovalna družba, proti dolžniku
Davorinu Jusu, Slovenska ulica 2, Sv. Tro‑
jica v Slovenskih goricah, zaradi izterjave
1.280,75 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Davorinu Jusu, Slovenska ulica
2, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarova‑
nju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Ma‑
tjaž Kušar, Ježica 27, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo‑
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi‑
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2009
VL 16173/2008
Os‑1126/09
Okrajno sodišče v Ljubljani ‑ centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Lju‑
bljanska cesta 3a, Koper ‑ Capodistria ‑ do‑
stava, ki jo zastopa Tatjana Jeraj, Celovška
182, Ljubljana ‑ dostava, proti dolžniku: Ku‑
rirček David Korošec s.p., Mala Čolnarska
ulica 4f, Ljubljana ‑ dostava, zaradi izterjave
2.098,88 EUR s pp sklenilo:
dolžniku: Kurirček David Korošec s.p.,
Mala čolnarska ulica 4f, Ljubljana ‑ dostava,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvr‑
šbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Bo‑
rut Jesenko, Slomškova 8, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo‑
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi‑
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2009
VL 50351/2008
Os‑1130/09
Okrajno sodišče v Ljubljani ‑ centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Petrol Plin, d.o.o., Dunajska
cesta 50, Ljubljana, proti dolžnici Meliti Rogi‑
na, Prvomajska ulica 6, Slovenska Bistrica,
ki jo zastopa odv. Nada Vučajnk, Kolod‑

vorska cesta 8, Slovenska Bistrica, zaradi
izterjave 249,09 EUR sklenilo:
dolžnici Meliti Rogina, Prvomajska ulica
6, Slovenska Bistrica, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav‑
dnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, po‑
stavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odve‑
tnica Nada Vučajnk, Kolodvorska 8, 2310
Slovenska Bistrica.
Začasna zastopnica bo zastopala dol‑
žnico 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 12. 1. 2009
VL 38266/2008
Os‑1131/09
Okrajno sodišče v Ljubljani ‑ centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvr‑
šilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper ‑ Capodistria
‑ dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper ‑ Capodistria
‑ dostava, proti dolžniku Petru Jamšku, Ža‑
puže 3, Ajdovščina, ki ga zastopa odv. Uroš
Milost, Ljubljanska cesta 5a, Postojna, zara‑
di izterjave 8.781,42 EUR sklenilo:
dolžniku Petru Jamšku, Žapuže 3, Aj‑
dovščina, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po‑
stopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi za‑
časni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Uroš Milost, Ljubljanska 5a, 6230 Postoj‑
na.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo‑
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi‑
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2009
VL 44797/2008
Os‑1132/09
Okrajno sodišče v Ljubljani ‑ centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Krekova družba za storitve
d.o.o., Partizanska cesta 5, Maribor, proti
dolžniku Sebastjanu Previšiću, Šaleška 20a,
Velenje ‑ dostava, zaradi izterjave 3.190,15
EUR sklenilo:
dolžniku Sebastjanu Previšiću, Šaleška
20a, Velenje ‑ dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. čle‑
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ,
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Karmen Orter‑Divjak, Šlandrov trg 20/a,
3310 Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dol‑
žnika 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 12. 1. 2009
VL 12692/2008
Os‑1134/09
Okrajno sodišče v Ljubljani ‑ centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršil‑
ni zadevi upnika Porsche Kredit in leasing
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SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana,
ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik,
Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva
cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku: Džehva
Bekonjić, Veliko Mlačevo 59, Grosuplje, za‑
radi izterjave 2.609,87 EUR s pp sklenilo:
dolžniku: Džehva Bekonjić, Veliko Mla‑
čevo 59, Grosuplje, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav‑
dnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, po‑
stavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Mar‑
jan Jesenko, Kolodvorska 14a, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo‑
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi‑
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2009
VL 78752/2008
Os‑1136/09
Okrajno sodišče v Ljubljani ‑ centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Petrol d.d., Ljubljana, Dunaj‑
ska cesta 50, Ljubljana ‑ Petrol, ki ga zasto‑
pa Marjanca Gnidovec, Dunajska cesta 50,
Ljubljana ‑ Petrol, proti dolžniku Tomislavu
Gubancu, Cesta 5. maja 3c, Logatec, zaradi
izterjave 370,59 EUR sklenilo:
dolžniku Tomislavu Gubancu, Cesta 5.
maja 3c, Logatec, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav‑
dnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, po‑
stavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Perme
Lučka, Frankopanska 18, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dol‑
žnika 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 9. 1. 2009
VL 46960/2008
Os‑1223/09
Okrajno sodišče v Ljubljani ‑ centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo za‑
stopa Mojca Bertalanič, Lendavska ulica 5,
Murska Sobota, proti dolžniku Copot Boja‑
nu, Podgradje 27, Ljutomer, zaradi izterjave
10.580,32 EUR sklenilo:
dolžniku Copot Bojanu, Podgradje 27,
Ljutomer, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po‑
stopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi za‑
časni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Gorazd Balažic, Glavna ulica 12,
Lendava.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo‑
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi‑
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 2008
VL 27867/2008
Os‑1290/09
Okrajno sodišče v Ljubljani ‑ centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvr‑
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šilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper ‑ Capodistria
‑ dostava, ki jo zastopa Sabina Kostanjšek,
Celovška cesta 182, Ljubljana ‑ dostava,
proti dolžniku Damijanu Matušu, Pod smre‑
kami 11, Šempeter v Savinjski dolini, zaradi
izterjave 23.192,50 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Damijanu Matušu, Pod smre‑
kami 11, Šempeter v Savinjski dolini, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarova‑
nju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Varja
Holec, Komenskega 4, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dol‑
žnika 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. 8. 2008
VL 18786/2008
Os‑1291/09
Okrajno sodišče v Ljubljani ‑ centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvr‑
šilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper ‑ Capodistria
‑ dostava, ki jo zastopa Tatjana Jeraj, Ce‑
lovška 182, Ljubljana ‑ dostava, proti dol‑
žniku Šajtegel Davorinu, Vošnjakova ulica 2,
Slovenska Bistrica, zaradi izterjave 410,31
EUR sklenilo:
dolžniku Šajtegel Davorinu, Vošnjakova
ulica 2, Slovenska Bistrica, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. čle‑
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ,
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi od‑
vetnica Nada Vučajnik, Kolodvorska 8, Slo‑
venska Bistrica.
Začasna zastopnica bo zastopala dol‑
žnika 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 7. 11. 2008
VL 12063/2008
Os‑1292/09
Okrajno sodišče v Ljubljani ‑ centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvr‑
šilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper ‑ Capodistria
‑ dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper ‑ Capodistria
‑ dostava, proti dolžnici Tatjani Vilfan, Cmu‑
reška cesta 3, Lenart v Slovenskih goricah,
zaradi izterjave 718,72 EUR s pp sklenilo:
dolžnici Tatjani Vilfan, Cmureška cesta 3,
Lenart v Slovenskih goricah, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zako‑
na o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Ladislav Hafner, Kersnikova 6/II, 1000 Lju‑
bljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen poobla‑
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za so‑
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 7. 2008
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VL 11364/2008
Os‑1293/09
Okrajno sodišče v Ljubljani ‑ centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvr‑
šilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper ‑ Capodistria
‑ dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper ‑ Capodistria ‑
dostava, proti dolžnici Tatjani Vajngerl, Stari
Log 57, Pragersko, zaradi izterjave 1.117,34
EUR sklenilo:
dolžnici Tatjani Vajngerl, Stari Log 57,
Pragersko, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po‑
stopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi za‑
časni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Otmar Zapletal, Vetrinjska ulica 11, 2000
Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen poobla‑
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za so‑
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2008

Oklici dedičem
D 136/2008
Os‑10043/08
Sabadin Antonija, Sabadini 98, je dne 1.
12. 1952 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dedi‑
ščine, 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. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica Irena
Fister, Ulica Vena Pilona 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 12. 2008
D 113/1995
Os‑10045/08
Radivoj Bednarik, roj. 17. 12. 1957, na‑
zadnje stanujoč v Ankaranu, Kocjančičeva
ulica št. 27, je dne 7. 3. 1995 umrl. Sodišče
ne razpolaga z naslovi prebivališč nekaterih
od dedičev III. dednega reda, ki jih mora v
tem primeru poklicati k dedovanju.
Sodišču tako niso znani naslovi prebiva‑
lišč dedičev: Ljube Bednarik, Fedje Bedna‑
rika, dr. Joška Bednarika, dr. Marjana Bed‑
narika in Slavka Bednarika ter Alme Moseni
(Mozenic), ki so vsi potomci pokojnih zapu‑
stnikovih starih staršev.
Zgoraj navedene dediče ter ostale, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, se
poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu
od dneva objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od dneva
objave oklica dediči, neznanega bivališča,
ne bodo zglasili, bo sodišče opravilo zapu‑
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga.
Neznane dediče začasno zastopajo
skrbniki za poseben primer, in sicer:
– Tjaša Rodman, strokovna delavka
Centra za socialno delo Koper, zastopa de‑
dinjo Ljubo Bednarik, neznanega bivališča,
– Marjana Križman, strokovna delavka
Centra za socialno delo Koper, zastopa de‑
diča dr. Joška Bednarika, neznanega bi‑
vališča,

– Slavica Križnič, strokovna delavka
Centra za socialno delo Koper, zastopa
dediča dr. Marjana Bednarika, neznanega
bivališča,
– Tatjana Rafaelič, strokovna delavka
Centra za socialno delo Koper, zastopa de‑
diča dr. Joška Bednarika, neznanega bi‑
vališča,
– Cvetka Birsa, Ivančičeva 19, Ankaran,
zastopa dediča Fedjo Bednarika, neznane‑
ga bivališča,
– Irena Fister, Vena Pilona 14, Koper,
zastopa dedinjo Almo Moseni (Mozenic), ne‑
znanega bivališča.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 12. 2008
D 131/2008
Os‑1214/09
Ljudmila Vrečko iz Kopra, Vojkovo na‑
brežje 20, je dne 28. 1. 2008 umrla in je
zapustila oporoko.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dedi‑
ščine, 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 skrb‑
nica za poseben primer Irena Fister, Koper,
Ul. Vena Pilona 14.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 1. 2009
D 283/2007
Os‑9571/08
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto‑
pek po dne 31. 8. 2007 umrli Ani Mileni
Frlan, ki je bila rojena 4. 11. 1926 in je naza‑
dnje stanovala v Lescah, Poljska pot 1.
Ker vsi zakoniti dediči niso znani, se jih
poziva, da se v roku enega leta od objave
tega oklica javijo sodišču. V nasprotnem
primeru bo sodišče kot dediče upoštevalo
le tiste, ki so navedeni v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 12. 11. 2008
D 256/2008
Os‑10235/08
Terezija Školč, rojena 2. 9. 1894 v Bregi‑
nju, nazadnje stanujoča Tolmin, Gregorčiče‑
va 32, prej tudi Breginj 142, je umrla dne 30.
10. 1987 v Podbrdu. Pokojna ni napravila
oporoke, njeni zakoniti dediči pa sodišču
niso znani.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dedi‑
ščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od obja‑
ve ne bo oglasil noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 18. 12. 2008

Oklici pogrešanih
N 73/2008
Os‑1221/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni so‑
dnici Martini Franca, v nepravdni zadevi pre‑
dlagateljic postopka 1. Marije Knez, Movraž
39, Gračišče ter 2. Olge Šav, Arjol 8, Bertoki,
Koper, zoper nasprotnega udeleženca Ivana
Hrvatina, pok. Andreja, nazadnje stanujo‑
čega Movraž 73, Gračišče, ki ga zastopa
skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa,
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zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca
za mrtvega sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev pogre‑
šanega nasprotnega udeleženca Ivana Hr‑
vatina, pok. Andreja, nazadnje stanujočega
Movraž 73, Gračišče, za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem ži‑
vljenju ali smrti, da to sporočijo sodišču v
treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo
sodišče po poteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 1. 2009
N 7/2008
Os‑9761/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Martini Franca, v nepravdni zadevi
predlagateljice postopka Radojke Radoš,

Marezige 19, p. Marezige, ki jo zastopa odv.
Rajko Trunkl, zoper nasprotnega udeležen‑
ca Ivana Umerja, od Antona im. Capelan,
Krmci 10, ki ga zastopa skrbnica za po‑
seben primer Cvetka Birsa, zaradi razgla‑
sitve nasprotnega udeleženca za mrtvega
sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev po‑
grešanega nasprotnega udeleženca Ivana
Umerja, od Antona im. Capelan, nazadnje
stanujočega Krmci 10, za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem ži‑
vljenju ali smrti, da to sporočijo sodišču v
treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo
sodišče po poteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 10. 2008
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N 105/2008
Os‑1220/09
Okrajno sodišče v Novem mestu v neprav‑
dni zadevi razglasitve pogrešanega Antona
Kolenca za mrtvega, izdaja naslednji oklic:
poziva se Anton Kolenc, roj. 7. 8. 1874 in
neznanega datuma smrti, iz Golobinjeka 35,
p. Mirna Peč, nazadnje stanujočega v Nem‑
čiji, sedaj stanujočega neznano kje, da se
priglasi pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbnici
za posebni primer Majdi Ani Kristan, Mestne
njive 5, Novo mesto, v roku 3 mesecev od
dneva objave tega oklica.
Po preteku trimesečnega roka bo sodi‑
šče postopek razglasitve pogrešanega za
mrtvega zaključilo na podlagi izjave posta‑
vljene skrbnice in na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 8. 1. 2009
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Brezigar Martina, Vrhovlje 4c, Kojsko,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole. gnk‑302686
Buzeti Romana, Bakovci, Mladinska 32,
Murska Sobota, spričevalo o zaključnem
izpitu Ekonomske šole Murska Sobota,
izdano leta 1995. gnl‑302710
Časl Primož, Cankarjeva ulica 6, Koper Capodistria, indeks, št. 18920808, izdala FF
Ljubljana. gni‑302713
Dautbegovič Jasmin, Trg svobode 13/a,
Sevnica, spričevalo 3. letnika Poslovno
komercialne šole v Celju, izdano leta 2007.
gnt‑302752
Fleisinger Zvonko, Sp. Ivanjci 31, Spodnji
Ivanjci, spričevalo o zaključnem izpitu SKŠ
Rakičan - smer kmetovalec. gnc‑302744
Furlan Marjeta, Vrtovin 84, Črniče,
spričevalo Poklicne gostinske šole v
Novi Gorici, izdano leta 1980 in 1981.
gns‑302753
Gaber Silva, Šmartno 47, Šmartno pri
Slov.Gradcu, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠ Borisa Kidriča Celje, tekstilni konfekcionar
II, izdano leta 1987. gnn‑302683
Glavač Urška, Krožna ulica 4, Beltinci,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Murska
Sobota, izdano leta 2000. gnd‑302718
Glavač Urška, Krožna ulica 4, Beltinci,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole Murska
Sobota, izdano leta 2001. gnc‑302719
Glavač Urška, Krožna ulica 4, Beltinci,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole Murska Sobota, izdano leta 2001.
gnb‑302720
Hadžić Fikret, Celovška cesta 264,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbenega šolskega centra Maribor,
izdano leta 1983. gnq‑302755
Harbaš Osman, Na železnico 12,
Logatec, spričevalo o zaključnem izpitu
Železniške srednje šole v Ljubljani, izdano
leta 1992. gnx‑302748
Hercog Silvo, Gozdec 4, Laško,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šole
v Celju, izdano leta 1994. gnr‑302758
Hlačar Rudolf, Zabukovica 125/a,
Griže, spričevalo za kvalificiranega voznika
motornih vozil, št. 124/67, izdano leta 1967
na Ježici. gnp‑302706
Kalamar Andreja, Partizanska 3, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
izdano pri Gospodarski zbornici v Ljubljani,
izdano leta 1998. gnb‑302745
Kambič Vesna, Krtina 134, Dob,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kočevje.
gno‑302707
Kerič Sanja, Vidalijeva 11, Piran Pirano, spričevalo 4. letnika SEPŠ Koper.
gnx‑302723
Kolenc Nino, Kavče 32/a, Velenje,
spričevalo 4. letnika Centra srednjih šol
Velenje - turistični tehnik, izdano leta 2006.
gnl‑302735
Kolenc Nino, Kavče 32/a, Velenje,
spričevalo o poklicni maturi Centra srednjih
šol Velenje - turistični tehnik, izdano leta
2006. gnm‑302734

Kušar Miran, Lačna gora 24, Oplotnica,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika, Center
strokovnih šol, Titovo Velenje, Srednja elektro,
kovinarska, naravoslovna in računalniška
šola. gng‑302690
Leban Vladimir, Most na Soči 52, Most na
Soči, spričevalo 4. letnika TŠC Nova Gorica,
izdano leta 1985. gnm‑302759
Lišinović Jasmin, Zavetiška 4, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Bičevje, izdano leta
2007. gny‑302697
Majcen Staša, Pod ostrim vrhom 28c,
Trbovlje, maturitetno spričevalo Gimnazije
in srednje ekonomske šole Trbovlje.
gnj‑302687
Makorič Petra, Fojana 2, Nova Gorica,
maturitetno spričevalo Srednje kemijske šole
v Ljubljani, izdano leta 2007. gnq‑302705
Martinjak Zajc Barbara, Krka 35, Krka,
indeks, št. 20980160, izdala Pravna fakulteta
Ljubljana. gnu‑302751
Mikek Metka, Ložnica 20, Velenje,
spričevalo 3. letnika Centra srednjih šol
Velenje - šola za storitvene dejavnosti.
gno‑302740
Mikek Metka, Ložnica 20, Velenje,
spričevalo 4. in 5. letnika Centra srednjih
šol Velenje - šola za storitvene dejavnosti.
gnf‑302741
Miloradović Vovk Milka, Ljubljanska cesta
9, Kamnik, diplomo Univerze v Ljubljani, št.
128/78, izdana leta 1978. gnl‑302685
Murat Boštjan, Osojnikova 7, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Ptuj. gnz‑302746
Petrovčič Deborah, Gaberke 50, Šoštanj,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole,
izdano leta 2007. gnx‑302698
Piautzer Lev, Cesta na Drenik 35,
Škofljica, spričevalo 2. letnika Šolskega
centra v Ljubljani - srednja strojna šola,
izdano leta 2002 in 2003, izdano na ime
Koporc Marjan. gno‑302757
Ritlop Drago, Zagojiči 19/a, Gorišnica,
spričevalo
Kovinarske
šole
Ptuj.
gnm‑302709
Ros Robert, Topolšica 54/a, Topolšica,
diplomo Srednje lesarske šole Škofja Loka, št.
281-15/88, izdana 21. 1. 1988. gnk‑302736
Senica Tea, Vrunčeva 8, Slovenj Gradec,
spričevalo od 1. do 3. letnika Trgovske šole
Slovenj Gradec. gnn‑302733
Slavičić Tatjana, Črtomirova ulica 1a,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu učitelja splošnoizobraževalnih in
strokovnih predmetov v srednjih šolah,
delovnih usmeritvah in izobraževalnih centrih,
izdano leta 1988. gnw‑302699
Škrijelj Damir, Brodarjev trg 15, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gostinske
šole. gnv‑302700
Šmid Urška, Srednje Bitnje 109/a,
Žabnica, indeks, št. 20201694, izdala Pravna
fakulteta Ljubljana. gng‑302715
Šraj Polonca, Krašnja 23, Domžale,
spričevalo 1. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1995. gnw‑302749
Tavčar Dobrin, Podrožniška 3, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdan pri Ministrstvu za šolstvo, leta 1988.
gnd‑302747

Tekič Anita, Polje 376, Ljubljana, indeks,
št. 20050172, izdala Pravna fakulteta
Ljubljana. gns‑302732
Tonejc Darja, Cesta bratov Stražišarjev
8, Jesenice, diplomo Srednje tekstilne in
obutvene šole v Kranju, št. I/0T/A-13, izdana
leta 1983. gne‑302742
Trupej Bojan, Vodice 17a, Kalobje,
potrdilo o opravljeni poklicni maturi SSPŠ
Celje, izdano leta 2004. gno‑302682
Turkuš Zmagoslav, Spodnji kraj 40,
Prevalje, spričevalo o strokovni usposobljenosti
odgovorne osebe v cestnem prometu, Interes, d.o.o., izdano leta 2004. gnf‑302691
Zajc Pompe Jana, Jezero 28, Preserje,
spričevalo 2. letnika Aškerčeve gimnazije,
izdano leta 2008. gnh‑302689
Zupan Petra, Kotredež 9, Zagorje
ob Savi, indeks, št. 27005531, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana.
gnu‑302726

Drugo preklicujejo
Bechirova Nejara, Ul. Antona Tomšiča
11, Višnja Gora, delovno dovoljenje, št.
04244234286. gnr‑302729
Berke Branko s.p., Sveti Jurij 113,
Rogašovci, potrdilo, št. 007454/BGD46-24203/2008, izdano za voznika Glomočak
Predraga, dne 11. 6. 2008, z veljavnostjo
od 11. 6. 2008 do 8. 6. 2009. gni‑302738
Brence Tanja, Gortanova ulica 4, Idrija,
službeno izkaznico, št. 102149, MNZ.
gnm‑302684
Čuk Sanja, Rozmanova ulica 3/a,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 11060039,
izdala VŠZ Ljubljana. gnh‑302714
David De Macedo Ferreira, Poljanska
cesta 26, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 70070625, izdala Medicinska fakulteta
Ljubljana. gnz‑302721
Etvin Berginc s.p., Čezsoča 109a, Bovec,
voznikove kartice št. 1070500001019000,
na ime Berginc Etvin, izdal Cetis Celje.
gni‑302692
G.P. Drimkol d.o.o., Vošnjakova ulica
8, Ljubljana, delovno dovoljenje za tujca ,
št. 04244234278, izdano na ime Belinski
Elenko. gnk‑302711
GM Inženiring d.o.o., Vošnjakova ulica
005, Ljubljana, delovno dovoljenje, št.
04244242124, izdano na ime Trifunoski
Zoran. gnv‑302725
Hočevar Tadeja, Ulica Molniške čete
1, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
18079161, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gnr‑302754
Intihar Matej, Begunje na Gorenjskem
2, Begunje na Gorenjskem, vozno karto,
št. 0805214 na relaciji Begunje - Postojna.
gnn‑302708
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in
56/05) neveljavne enotne žige in izkaznice
pooblaščenih inženirjev: Miran Dolenec,
univ. dipl. inž. el., E-0923, Samo Šter, inž.
el., E-0922, Đorđe Obradović, univ. dipl.
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inž. grad., G-0524, Dušan Vodeb, univ.
dipl. inž. str., S-0466, Vlastimir Boh, inž.
stroj., S-1457, Teodor Fišer, univ. dipl. inž.
el., E-0965, Ivan Koren, univ. dipl. inž. str.,
S-0629. Ob-1501/09
Janžekovič Anita, Sketova ulica 6,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
04036661, izdala Fakulteta za upravo.
gnj‑302712
Jazbar Simon, Prezid 12, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 19847803,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gny‑302722
Korimšek Josip, Ulica talcev 26,
Zagorje ob Savi, službeno izkaznico, št.
003683-1, Ministrstvo za notranje zadeve.
gnz‑302696
Krulčič Romano, Dobrava 27, Izola
- Isola, službeno izkaznico, št. 011431-2,
MNZ - sektor za zasebno varovanje in druge
varnostne naloge. gns‑302678
Marhat Nataša, Cesta XIV. divizije 17,
Velenje, študentsko izkaznico, št. 18040409,
izdala FF Ljubljana. gnl‑302760
Marić Tamara, Vojkova cesta 60,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana.
gnu‑302701
Martinjak Zajc Barbara, Krka 35, Krka,
študentsko izkaznico, št. 20980160, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnv‑302750
MID Minerva d.o.o., Celovška cesta 50,
Ljubljana, certifikata licence št. G00001969.
gnq‑302680
Obreza Urška, Spodnje Prapreče 22,
Lukovica, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana.
gnt‑302702
Papež
Sandi, Trebča
vas
18,
Kranj, digitalno tahografsko kartico, št.

Št.

1070500013499000, izdal Cetis Celje.
gne‑302717
Petek Lela s.p. Gostinstvo in turistični
prevozi, Kuzma 57, Kuzma, izvod licence
za vozilo MS F3 - 347, znamke Citroen
Jumper z veljavnostjo do 9. 2. 2009, izdano
pri Obrtni zbornici Slovenije dne 23. 8. 2005.
gnw‑302724
Prevozništvo Dejan Geršak s.p., Rošnja
18b, Starše, potrdilo za voznika Radenković
Milorad, št. 007318/MJ74-3-10179/2007,
izdano dne 29. 10. 2007, z veljavnostjo od
22. 11. 2007 do 28. 2. 2008. gnd‑302693
Prevozništvo Dejan Geršak s.p., Rošnja
18b, Starše, potrdilo za voznika Kremenović
Ranko, št. 000119/MJ74-4-10179/2007,
izdano dne 29. 10. 2007, z veljavnostjo od
29. 10. 2008 do 21. 11. 2007. gnc‑302694
Prevozništvo Dejan Geršak s.p., Rošnja
18b, Starše, potrdilo za voznika Kremenović
Ranko, št. 007318/MJ7-5-10179/2007,
izdano 29. 10. 2007, z veljavnostjo od 22.
11. 2007 do 31. 1. 2008. gnb‑302695
Prof. Dr. Hans Ferk & Partner d.o.o.,
Gregorčičeva ulica 4, Maribor, štampiljko
z napisom Prof. Dr. Ferk & Partner d.o.o.
Managenet Consultants Gregorčičeva ul. 4,
SLO-2000 Maribor. gnf‑302716
Radu Tatiana, Ul. Antona Tomšiča
11, Višnja Gora, delovno dovoljenje, št.
04244234253. gnq‑302730
Rojs Veronika, Šubljeva ulica 8, Mengeš,
študentsko izkaznico, št. 20070275, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnd‑302743
Sika d.o.o., Prevale 13, Trzin, ADR
certifikat, izdan na ime Vujadinovič Ljubo.
gnp‑302756
Smrečnik Stanislav, Vojkova 9, Celje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 26293-2998-0/03 , ser. št. 12998.
gnt‑302727
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Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo
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Somaro prevozi in storitve d.o.o., Mali
vrh 029a, Globoko, CEMT dovolilnico za
leto 2009 - za Italijo, št. CE/3IG-št. 00129 in
cemt zvezek, št. 900129/1. gnb‑302703
Stanič Jure, Kraška ulica 12, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gns‑302728
Stemlak Tanja, Gortina 44a, Muta,
potrdilo o strokovni usposobljenosti za
trgovskega poslovodjo, št. 912-10558/95-2
z dne 16. 1. 1997. gnp‑302681
Surovina d.d., Ulica Vita Kraigherja
5, Maribor, licence za tovorno vozilo
M.A.N 18.264 LK, reg. št. MB 87-61P, št.
GE001698/00287, izdano dne 10. 1. 2005.
gni‑302688
Surovina d.d., Ulica Vita Kraigherja 5,
Maribor, licenco za tovorno vozilo TAM
190 T 15 B, reg. št. MB C2 - 191, št.
GE001698/00287, izdano dne 10. 1. 2005.
gnj‑302737
Šinigoj Luka, Zalošče 30L, Dornberk,
vozno karto, št. 0807173. gnr‑302679
Šušterič promet - Jože Šušterič,
Pišece 072, Pišece, CEMT dovolilnico
z pripadajočim zvezkom za tretjo državo
- Hrvaška za leto 2009, št. CR/3GO-št.
00169/1. gnv‑302704
Tiscenco Oxana, Ul. Antona Tomšiča
11, Višnja Gora, delovno dovoljenje, št.
04244234294. gnp‑302731
Transport Kokalj, d.o.o., Goličnikova
ulica 5, Mozirje, 3 dovolilnice za Bosno
in Hercegovino, št. 1006826, 1006827
in 1006829, ter 5 dovolilnic za Ukrajino,
št. 251224, 251233, 251243, 251248 in
251395. gnh‑302739
Verbovšek Andreja, Reka 36, Laško,
študentsko izkaznico, št. 01007432, izdala
Pedagoška fakulteta. gnt‑302677
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PREDPISI O KULTURI
»S to publikacijo
p
j nadaljujemo dobro prakso izdajanja predpisov s področja kulture
na enem mestu in v k
klasični obliki.«
ministrica za kulturo Majda Širca v predgovoru h knjigi

Knjiga Predpisi o kulturi je razdeljena
na štiri poglavja:
– poleg Resolucije o nacionalnem programu
za jezikovno politiko 2007–2011, sprejete spomladi
2007, so v prvem poglavju objavljeni
vsi zakoni s področja kulture in podzakonski predpisi,
sprejeti na njihovi podlagi;
– drugo poglavje obsega pomembnejše zakone in
podzakonske predpise s področja medijev;
– v tretjem poglavju sta v celoti objavljeni
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti
v Republiki Sloveniji in Kolektivna pogodba
za poklicne novinarje;

N A R O Č I L N I C A

Cena: 45 EUR
Leto izdaje: 2008
ISBN: 978-961-204-422-0
Število strani: 952
Dimenzija: 16,5 cm × 23,5 cm
Vezava: mehka vezava

– zadnje poglavje prinaša seznam pomembnejših
mednarodnih pravnih aktov
za področje kulture in medijev.
Znotraj poglavij so zakoni razvrščeni po abecednem redu,
vsakemu zakonu pa sledijo po abecednem redu podzakonski
predpisi, sprejeti na njegovi podlagi.

PREDPISI O KULTURI
• mehka vezava

cena:

45 €

Število izvodov

Podjetje

Oddelek

Ime in priimek

E-pošta

Matična št.

Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Podpis in žig
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