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Javne dražbe
Št. 478-137/2009
Ob-3502/09
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) in Odloka o proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 2009
(Uradni list RS, št. 22/08, 39/08, 54/08 in
97/08) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, ID za DDV
SI48768111.
2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in
najnižji znesek višanja
2.1. Nepremičnina v k.o. Cerovec
(1489)
Predmet prodaje je:
– parc. št. 2003/32, pašnik, v izmeri
785 m2, ZKV 338, k.o. Cerovec, izklicna
cena znaša 13.000,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 500,00 EUR.
Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč in je namenjena
gradnji. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka.
2.2. Nepremičnini v k.o. Stopiče (1486)
Predmet prodaje sta:
– parc. št. 488/4, pašnik, v izmeri 474 m2,
ZKV 708, k.o. Stopiče in
– parc. št. 488/6, pašnik, v izmeri 35 m2,
ZKV 708, k.o. Stopiče.
Zemljišči se prodajata skupaj, izklicna
cena zemljišč je 22.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR.
Navedeni nepremičnini se nahajata v območju stavbnih zemljišč in sta namenjeni
gradnji. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka.
2.3. Nepremičnini v k.o. Šmihel pri Novem mestu (1484)
Predmet prodaje sta:
– parc. št. 1058/16, njiva, v izmeri 239 m2,
ZKV 479, k.o. Šmihel pri Novem mestu, izklicna cena znaša 23.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR;
– parc. št. 1058/17, njiva, v izmeri 120 m2,
ZKV 479, k.o. Šmihel pri Novem mestu, izklicna cena znaša 12.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 500,00 EUR.

Navedeni nepremičnini se nahajata
v območju stavbnih zemljišč. Izklicni ceni
ne vključujeta pripadajočih davkov.
2.4. Nepremičnina v k.o. Gotna vas
(1485)
Predmet prodaje je:
– parc. št. 1020/70, travnik, v izmeri
2293 m2, ZKV 516, k.o. Gotna vas, izklicna
cena znaša 222.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR.
Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč in je namenjena
gradnji. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka.
Nepremičnina parc. št. 1020/70, k.o. Gotna vas je dana v zakup do 31. 12. 2009.
2.5. Nepremičnine v k.o. Smolenja vas
(1481)
Predmet prodaje so:
– parc. št. 2160/28, gozd, v izmeri
467 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 42.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR;
– parc. št. 2160/29, gozd, v izmeri
1086 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 93.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 2160/30, gozd, v izmeri
854 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 73.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 2160/31, gozd, v izmeri
1114 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 96.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 2.000,00 EUR.
Navedene nepremičnine se nahajajo
v območju stavbnih zemljišč. Izklicne cene
ne vključujejo pripadajočih davkov.
Nepremičnina parc. št. 2160/30, (pred
parcelacijo del parc. št. 2160/1), k.o. Smolenja vas je dana v zakup, najkasneje do
21. 1. 2010.
2.6. Nepremičnina v k.o. Bršljin (1455)
Predmet prodaje je:
– parc. št. 421/5, gozd, v izmeri 7837 m2,
ZKV 564, k.o. Bršljin, izklicna cena znaša
770.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je
3.000,00 EUR; Izklicna cena ne vključuje
pripadajočega davka.
Navedena nepremičnina se nahaja
v območju stavbnih zemljišč in se ureja
z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02). Zemljišče je
gradbena parcela, ki je namenjena gradnji
obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti,
trgovine ipd.
2.7. Nepremičnine v k.o. Bršljin (1455) in
nepremičnina v k.o. Gorenja Straža (1447)

Predmet prodaje so:
– parc. št. 421/7, gozd, v izmeri 2242 m2,
ZKV 564, k.o. Bršljin,
– parc. št. 1024/6, pot, v izmeri 363 m2,
ZKV 107, k.o. Bršljin,
– parc. št. 420/5, gozd, v izmeri 2063 m2,
ZKV 564, k.o. Bršljin,
– parc. št. 2095/13, gozd, v izmeri 81 m2,
ZKV 1000, k.o. Gorenja Straža.
Navedene nepremičnine se prodajajo skupaj. Izklicna cena nepremičnin
parc.št. 421/7, 1024/6 in 420/5, vse k.o. Bršljin ter 2095/13, k.o. Gorenja Straža znaša
470.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je
3.000,00 EUR; Izklicna cena ne vključuje
pripadajočega davka.
Navedene nepremičnine se nahajajo
v območju stavbnih zemljišč in se urejajo
z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik
(Uradni list RS, št. 74/02). Zemljišča so del
gradbene parcele, ki je namenjena gradnji
obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti,
trgovine ipd.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje
javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim
premoženjem Mestne občine Novo mesto
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
Podpis pogodbe z izbranim dražiteljem
se izvede naslednji dan po javni dražbi.
Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje
v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. V kolikor prodajna pogodba v navedenem roku ne
bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na
strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je
od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel
pravico zadržati vplačano varščino.
Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po
sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na določen način
in v določenem roku po sklenjeni prodajni
pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino
zadržal.
Po plačilu celotne kupnine in po plačilu
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina
izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na podračun
EZR Mestne občine Novo mesto, številka:
01285-0100015234, v 8 dneh od dneva
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sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku. Varščina se všteva v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoč davek (20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek
na promet nepremičnin) in vse ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve 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 v prostorih Mestne občine Novo
mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju, dne 25. 5. 2009:
6.1. za nepremičnino v k.o. Cerovec:
– za parc. št. 2003/32 ob 8.30;
6.2. za nepremičnini v k.o. Stopiče:
– za parc. št. 488/4 in parc. št. 488/6
ob 8.45;
6.3. za nepremičnini v k.o. Šmihel pri
Novem mestu:
– za parc. št. 1058/16 ob 9. uri,
– za parc. št. 1058/17 ob 9.15;
6.4. za nepremičnino v k.o. Gotna vas:
– za parc. št. 1020/70 ob 9.30;
6.5. za nepremičnine v k.o. Smolenja
vas:
– za parc. št. 2160/28 ob 9.45,
– za parc. št. 2160/29 ob 10. uri,
– za parc. št. 2160/30 ob 10.15,
– za parc. št. 2160/31 ob 10.30;
6.6. za nepremičnine v k.o. Bršljin:
– parc. št. 421/5 ob 10.45;
6.7. za nepremičnine v k.o. Bršljin in nepremičnino v k.o. Gorenja Straža:
– za parc. št. 421/7, 1024/6, 420/5, k.o.
Bršljin in parc. št. 2095/13, k.o. Gorenja
Straža ob 11. uri.
Dražitelji se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe, za posamezno nepremičnino, izkazati z dokazili iz 7. točke
te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
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mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe
udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta,
če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev, če se prijavi samostojni
podjetnik;
– predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
– vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine in podatke iz prejšnje alineje) je
potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo
listine, ki je overjena.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene,
na podračun EZR Mestne občine Novo mesto št. 01285-0100015234, s sklici:
– 00478-105-2008 za nepremičnino parc.
št. 2003/32, k.o. Cerovec, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Cerovec;
– 00478-106-2008 za nepremičnini parc.
št. 488/4 in parc. št. 488/6, k.o. Stopiče,
z navedbo namena nakazila: Javna dražba
– Stopiče;
– 00478-111-2008 za nepremičnini parc.
št. 1058/16 in 1058/17, k.o. Šmihel pri Novem mestu, z navedbo namena nakazila:
Javna dražba – Šmihel pri Novem mestu;
– 00478-109-2008 za nepremičnino parc.
št. 1020/70, k.o. Gotna vas, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Gotna vas;
– 00478-110-2008 za parc. št. 2160/28,
2160/29, 2160/30 in 2160/31, k.o. Smolenja
vas, z navedbo namena nakazila: Javna
dražba – Smolenja vas;
– 00478-137-2009 za parc. št. 421/5,
k.o. Bršljin, z navedbo namena nakazila:
Javna dražba – Podbreznik;
– 00478-137-2009 za parc. št. 421/7,
1024/6, 420/5, k.o. Bršljin in parc.št. 2095/13,
k.o. Gorenja Straža, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Podbreznik.

Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
Vplačana varščina se šteje za sprejem
ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino,
za katero je varščina vplačana. Vplačana
varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe,
kolikor ni na dražbi dosežena višja cena od
izklicne oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil k sklenitvi pogodbe po izklicni
ceni.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetnih nepremičninah in informacije
za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Oddelek za razvoj, Služba
za premoženjske zadeve, tel. 07/39-39-293,
kontaktna oseba je Tatjana Kužnik.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za namensko rabo nepremičnin.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo
mesto v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07).
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Novo mesto
http://www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
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Objave sodišč
Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 2130/2007
Os-5689/08
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Kovač Zvonimira, Dolenja vas, Za Humcem 5, ki ga zastopa poobl. odvetnica Tanko Olga iz Ribnice,
zaradi izbrisa stare hipoteke, vpisane pri
nepremičninah vl. št. 680, k.o. Dolenja vas,
dne 7. 2. 2008 začelo postopek izbrisa stare
hipoteke, vpisane na 1/2 parcel št. 641/1,
641/2 in 641/3, ki so vse pripisane pri vl. št.
680, k.o. Dolenja vas, ki je vknjižena v korist upnika Inkop, Industrija kovinske opreme Kočevje, na podlagi posojilne pogodbe
z dne 21. 6. 1972, pod opr. št. Dn št. 588/72,
dne 23. 6. 1972.
Sodišče s tem oklicem poziva hipotekarnega upnika, da v primeru, če izbrisu
stare hipoteke, ki je predmet tega zemljiško
knjižnega postopka, nasprotuje, v treh mesecih od objave oklica vloži ugovor proti
izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 30. 5. 2008
Dn 7734/2006
Os-2490/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dragoš Ivana, Malgajeva ulica 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 20 v 3. nadstropju, na naslovu
Ulica bratov Učakar 32, Ljubljana, z ident.
št. 20.E, vpisano v podvl. št. 4137/20, k.o.
Zgornja Šiška, dne 29. 1. 2009, pod opr.
št. Dn 7734/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 15. 3.
1976, sklenjene med Groznik Emilijanom,
Jernejem in Erno (kot prodajalci) ter Andrejak Ano in Mileno iz Ljubljane (kot kupovalki), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 20.E, vpisano v podvl. št. 4137/20, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 8236/2006
Os-2492/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Žežko Tomaža, Ljubljanska cesta 7, Dob, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
garažo št. 160 v 2. etaži A ob Kajuhovi ulici
v Ljubljani, z ident. št. 160.E, vpisano v podvl. št. 1637/94, k.o. Moste, dne 29. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 8236/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško

knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
3. 2. 1968, sklenjene med Stanovanjskim
podjetjem Bežigrad-Moste, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Žežko Janezom, Kajuhova
38, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 160.E, vpisano
v podvl. št. 1637/94, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 2538/2006
Os-2495/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Novalija Alena, Jakčeva 26, Ljubljana,
ki ga zastopa Boris Lepša s.p., Slovenska
cesta 55c, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje št. 9
v mansardi, na naslovu Krimska ulica 11,
Ljubljana, z ident. št. 9.E, vpisano v podvl.
št. 5364/9, k.o. Trnovsko predmestje, dne
6. 1. 2009, pod opr. št. Dn 2538/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 251-77/91 z dne 18. 11. 1991,
sklenjene med prodajalcem Skupnostjo
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Slovenije in kupcem Lužar Štefanijo, Krimska 11, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št. 9 v mansardi, na naslovu Krimska
ulica 11, Ljubljana, z ident. št. 9.E, vpisano
v podvl. št. 5364/9, 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 zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 15939/2006
Os-2496/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Čermelj Marjana, Linhartova 78, Ljubljana, ki
ga zastopa odvetniška družba Zakonjšek
Rupnik Stančić, o.p., Čufarjeva 1, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo št. 30 v kleti, na naslovu
ob Topniški ulici, Ljubljana, z ident. št. 30.E,
vpisano v podvl. št. 3667/31, k.o. Bežigrad,
dne 4. 2. 2009, pod opr. št. Dn 15939/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu in prodaji stanovanja, grajanega za
tržišče št. 462/71 02/5 z dne 19. 10. 1971,
sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Grosuplje (kot prodajalcem)

in Čermelj Marjanom, Linhartova 78, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 30.E, vpisano v podvl. št.
3667/31, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 15956/2006
Os-2499/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Stefanović Alenke, Pod hrasti 72, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo št. 172 v 2. etaži A, na
naslovu ob Kajuhovi ulici, Ljubljana, z ident.
št. 172.E, vpisano v podvl. št. 1637/106,
k.o. Moste, dne 4. 2. 2009, pod opr. št.
Dn 15956/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. IV-1/172-68 z dne
19. 9. 1968, sklenjene med Stanovanjskim
podjetjem Bežigrad-Moste, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Stefanović Alenko, Na Peči
6, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 172.E, vpisano v podvl. št. 1637/106, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 15935/2006
Os-2501/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva 2,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 23 na podstrešju, na naslovu Majaronova 6, Ljub
ljana, z ident. št. 45.E, vpisano v podvl.
št. 2854/23, k.o. Bežigrad, dne 4. 2. 2009,
pod opr. št. Dn 15935/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
4154/57-TV/VA z dne 8. 8. 1958, sklenjene
med Zavodom za stanovanjsko izgradnjo
OLO Ljubljana (kot prodajalcem) in Državnim sekretariatom za notranje zadeve LRS
v Ljubljani (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 45.E, vpisano v podvl.
št. 2854/23, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009

Dn 11432/2006
Os-2502/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pugelj Jožeta, Zavetiška ulica 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 9 v 2. nadstropju, na naslovu
Zavetiška ulica 10, Ljubljana, z ident. št. 9.E,
vpisano v podvl. št. 4259/9, k.o. Vič, dne
22. 1. 2009, pod opr. št. Dn 11432/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 4.
1963 o prodaji stanovanja št. 9 v objektu na
Zavetiški ulici 10 v Ljubljani, sklenjena med
Stanovanjskim skladom Sob Ljubljana-VičRudnik in Francko Mohar, za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 9.E, vpisano v podvl.
št. 4259/9, k.o. Vič,
– kupoprodajne pogodbe iz leta 1963
med Gradbenim podjetjem Tehnograd, Ljub
ljana, in Stanovanjskim skladom LjubljanaVič-Rudnik, za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 9.E, vpisano v podvl. št. 4259/9,
k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2009

Dn 14898/2006
Os-2505/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Ališič Zejne in Hamida, oba Bilečanska 5, Ljubljana, ki ju zastopa odvetnica
Barbara Štraus-Kunaver, Komenskega 12,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 100 v 9. nadstropju, na naslovu Bilečanska ulica 5, Ljub
ljana, z ident. št. 100.E, vpisano v podvl. št.
1371/100, k.o. Štepanja vas, dne 2. 2. 2009,
pod opr. št. Dn 14898/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe z dne 5. 1.
1990, sklenjene med prodajalcem Gomzi
Slavkom, Bilečanska ulica 5, Ljubljana in
kupcem Saksida Stanetom, Miklošičeva 36,
Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št.
100 v 9. nadstropju, na naslovu Bilečanska
ulica 5, Ljubljana, z ident. št. 100.E, vpisano
v podvl. št. 1371/100, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009

Dn 20778/2006
Os-2504/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Perovšek Marije, Mucherjeva ul. 11,
Ljubljana, ki jo zastopa družba Otium, d.o.o.,
Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje,
v izmeri 80,86 m2, na naslovu Mucherjeva
ulica 11, Ljubljana, z ident. št. 15.E, vpisano
v podvl. št. 1921/15, k.o. Ježica, dne 6. 2.
2009, pod opr. št. Dn 20778/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
–
kupoprodajne
pogodbe
št.
M-I-411/83-2-K z dne 7. 7. 1983, sklenjene
med prodajalcema Srakar Miho in Ljubo,
Mucherjeva 11, Ljubljana in kupcem Delovno organizacijo za promet s sekundarnimi
surovinami DINOS, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje v izmeri 80,86 m2, na naslovu Mucherjeva ulica 11, Ljubljana, z ident.
št. 15.E, vpisano v podvl. št. 1921/15, k.o.
Ježica;
– aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne
19. 7. 1983, sklenjenega med prodajalcema
Srakar Miho in Ljubo, Mucherjeva 11, Ljub
ljana in kupcem Delovno organizacijo za
promet s sekundarnimi surovinami DINOS,
Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje v izmeri 80,86 m2, na naslovu Mucherjeva ulica 11, Ljubljana, z ident. št. 15.E, vpisano
v podvl. št. 1921/15, k.o. Ježica.

Dn 30599/2006
Os-2506/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Slavec Jožefa, Petkova 30, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičninah,
vpisanih v vl. št. 1299/8 – poslovni prostor
št. P9 v pritličju, z ident. št. 1725-0220-008,
v stanovanjsko poslovni stavbi v Ljubljani,
Vošnjakova ulica 5 – k.o. Ajdovščina in vl.
št. 1299/14 – poslovni prostor št. P9 v 1.
nadstropju in skladiščni prostor z isto številko v kleti, z ident. št. 1725-0220-014,
v stanovanjsko poslovni stavbi v Ljubljani,
Vošnjakova ulica 5 – k.o. Ajdovščina, dne
13. 2. 2009, pod opr. št. Dn 30599/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 02/1-71/6
z dne 16. 8. 1961, sklenjene med Stanovanjskim skladom občine Ljubljana - Center in Zastopstvom inozemnih tovarn »Tehno-Union« Ljubljana, za poslovne prostore
v pritličju stanovanjsko-trgovskega objekta
LEV v Ljubljani,
– pogodbe o odplačnem prenosu trajne
uporabe in posesti dela zgradbe z dne 26. 3.
1979, sklenjene med Tehno Union, Ljubljana
in Hotelom »Lev«, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost

oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2009
Dn 31010/2006
Os-2507/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Radonjić Miholič Vesne, Tržaška cesta 51a,
Ljubljana, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin in vknjižbe lastninske pravice
pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4394/8 –
stanovanje št. 12 v 2. nadstropju (4. etaži)
s shrambo z isto številko v kleti (1. etaži),
z ident. št. 1723-2853-008, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Tržaška cesta 51a
– k.o. vič, dne 11. 2. 2009, pod opr. št.
Dn 31010/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne in prodajne pogodbe št. 141/68
z dne 15. 6. 1968, sklenjene med GP Tehnogradom, Ljubljana, Tržaška cesta 68/a in
Marino Filipini, Dolenjska 54, Ljubljana, za
trisobno stanovanje št. 12 v 2. nadstropju, ki
se nahaja v B1 ob Tržaški cesti, stanovanjska soseska S III,
– kupoprodajne pogodbe z dne 29. 6.
1976 med Marijo Filipini, Ljubljana, Tržaška
c. 51/a ter Tamaro Šlamberger, Lendava,
Kranjčeva ul. 4 in Vesno Radonjić Miholič,
Ljubljana, Tomažičeva ul. 38.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2009
Dn 31114/2006
Os-2508/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Milošev-Tuševljak Smiljane, Komenskega ulica 22, Ljubljana, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini, vpisani v vl. št.
2288/7 – stanovanje št. 7, v 3. nadstropju,
v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Komenskega 22 – k.o. Tabor, dne 13. 2. 2009, pod opr.
št. Dn 31114/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe iz leta 1954, sklenjene med
MLO glavnega mesta Ljubljane in podjetjem
Slovenija-les v Ljubljani, za eno dvosobno
in eno enosobno stanovanje, oba v III. nadstropju hiše v Komenskega ulici, ter za eno
trosobno stanovanje, eno dvosobno stanovanje in garsonjero v Vošnjakovi 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 zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2009
Dn 20776/2006
Os-2509/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
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Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ljubič Borisa, Ul. Molniške čete 9, Ljub
ljana, ki ga zastopa družba Otium, d.o.o.,
Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 6 v 1. nadstropju, na naslovu Ulica
Molniške čete 9, Ljubljana, z ident. št. 6.E,
vpisano v podvl. št. 1721/6, k.o. Moste, dne
6. 2. 2009, pod opr. št. Dn 20776/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. MS 4/5 694/81
z dne 20. 4. 1982, sklenjene med prodajalcema Zavodom za izgradnjo Ljubljane,
TOZD Inženiring, Ljubljana in kupcem Ljubič
Borisom in Ljubič Tatjano, oba Neubergerjeva 24, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št. 6 v 1. nadstropju, na naslovu Ulica
Molniške čete 9, Ljubljana, z ident. št. 6.E,
vpisano v podvl. št. 1721/6, k.o. Moste;
– aneksa k prodajni pogodbi št. MS 4/5
694/81 z dne 20. 4. 1982, z dne 24. 7. 1982,
sklenjenega med prodajalcema Zavodom za
izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljub
ljana in kupcem Ljubič Borisom in Ljubič
Tatjano, oba Neubergerjeva 24, Ljubljana,
za nepremičnino, stanovanje št. 6 v 1. nadstropju, na naslovu Ulica Molniške čete 9,
Ljubljana, z ident. št. 6.E, vpisano v podvl.
št. 1721/6, 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 zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 22797/2006
Os-2510/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alenke Lenart, Rusjanov trg 6, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 58 na naslovu Rusjanov trg 6,
Ljubljana, z ident. št. 58.E, vpisano v podvl.
št. 2192/58, k.o. Slape, dne 30. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 22797/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2317/92 z dne 25. 3. 1992, sklenjene med prodajalcem Mestom Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana in kupcem Stojnovič
Stevo, Marinkov trg 7, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 58.E, vpisano
v podvl. št. 2192/58, k.o. Slape,
– prodajne pogodbe z dne 19. 5. 1992,
sklenjene med prodajalcem Stojnovič Stevom, Marinkov trg 7, Ljubljana in kupovalko
Smerajc Jadranko, Bilečanska 5, Ljubljana,
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 58.E,
vpisano v podvl. št. 2192/58, k.o. Slape,
– darilne pogodbe z dne 27. 10. 1993,
sklenjene med darovalko Smerajc Jadranko, Kosovelova 2, Domžale in obdarjencem
Smerajc Markom, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 58.E,
vpisano v podvl. št. 2192/58, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2009
Dn 21741/2005
Os-2512/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Baggia Alenke, Bratovševa ploščad
20, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje št. 9
v 2. nadstropju in klet št. 9 na naslovu Celovška 149, Ljubljana, z ident. št. 238.E in
239.E, vpisano v podvl. št. 2180/121, k.o.
Zgornja Šiška, dne 30. 10. 2008, pod opr.
št. Dn 21741/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o odplačnem prenosu pravice trajnega razpolaganja, uporabe in uživanja na posameznih delih stavbe št. 05/2
z dne 27. 2. 1967, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim skladom Občine Ljub
ljana Center v redni likvidaciji in kupcem
Jazbinšek Jožetom, Titov trg 98, Ljubljana,
za stanovanje št. 9 v 2. nadstropju in klet
št. 9, na naslovu Celovška 149, Ljubljana,
z ident. št. 238.E in 239.E, vpisano v podvl.
št. 2180/121, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 11604/2005
Os-2513/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Peklar Alojza, Gotska ulica 10, Ljubljana, ki ga
zastopa Ataurus, Perdan Andrej, s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, stanovanje št. 3
v 1. nadstropju, na naslovu Gotska ulica 10,
Ljubljana, z ident. št. 114.E, vpisano v podvl.
št. 3017/114, k.o. Dravlje, dne 10. 9. 2008,
pod opr. št. Dn 11604/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. 71-3814
z dne 3. 6. 1971, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem) in Erno Peklar, Tacen 27, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 114.E, vpisano v podvl. št.
3017/114, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2009
Dn 8237/2006
Os-2519/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Terezije Kovačič, Ul. bratov Rozmanov 4,
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Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, garažo št. 354 v 3. etaži C ob
Kajuhovi ulici v Ljubljani, z ident. št. 354.E,
vpisano v podvl. št. 1638/76, k.o. Moste,
dne 29. 1. 2009, pod opr. št. Dn 8237/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 12. 3. 1970, sklenjene med
Stanovanjskim podjetjem Bežigrad - Moste,
Ljubljana (kot prodajalcem) ter Krivic Matildo in Slavkom, Malenškova 15, Ljubljana
(kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 354.E, vpisano v podvl. št.
1638/76, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2009
Dn7459/2006
Os-2521/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Windisch Dejana, Društvena 2, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
garažo št. 56 v 1. etaži B ob Kajuhovi ulici
v Ljubljani, z ident. št. 56.E, vpisano v podvl.
št. 1639/2, k.o. Moste, dne 29. 1. 2009, pod
opr. št. Dn 7459/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 21. 10.
1968, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad - Moste, Ljubljana (kot prodajalcem) in Černoša Emilom, Društvena ulica
2, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 56.E, vpisano v podvl.
št. 1639/2, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2009
Dn 20320/2005
Os-2525/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nadice Lotrič, Rusjanov trg 2, Ljub
ljana, ki jo zastopa družba Otium d.o.o.,
Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, garažo št.
5 v kleti, Gt 3/2 na Osenjakovi ulici v Ljub
ljani, z ident. št. 26.E, vpisano v podvl.
št. 2194/26, k.o. Slape, dne 5. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 20320/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
GT 3/2-589/93 z dne 26. 2. 1993, sklenjene med prodajalcem Gradis - Gradbenim
podjetjem Ljubljana, p.o., ki ga zastopa ZIL
Inženiring d.d., Ljubljana ter kupcema Podkrajšek Teo in Lučom, oba Leninov trg 14,
Ljubljana, za garažo št. 5 v kleti, Gt 3/2 na
Osenjakovi ulici v Ljubljani, z ident. št. 26.E,
vpisano v podvl. št. 2194/26, k.o. Slape.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 21180/2006
Os-2527/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Duraković Refije, Delakova ulica 9, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino na parc. št. 911/16 in parc. št. 912/5, vpisano v vl. št. 3613, k.o. Trnovsko predmestje,
dne 6. 2. 2009, pod opr. št. Dn 21180/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 30. 5. 1996, sklenjene med prodajalcem Gicić Miodragom, Delakova ulica 38,
Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenec Gicić
Krsta in kupcem Agović Zenom, Zofke Kvedrove 6, Ljubljana, za nepremičnino na parc.
št. 911/16 in parc. št. 912/5, vpisano v vl. št.
3613, k.o. Trnovsko 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 zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 20775/2006
Os-2529/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dormiš Dušana, Skubičeva ul. 6, Brezovica, ki ga zastopa družba Otium, d.o.o.,
Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 52 v 8. nadstropju, na naslovu Glinškova ploščad 16, Ljubljana, z ident. št. 52.E,
vpisano v podvl. št. 1818/52, k.o. Ježica,
dne 6. 2. 2009, pod opr. št. Dn 20775/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
122/80-05/20-84 z dne 18. 4. 1980, sklenjene med prodajalcema Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje, n.sol.o., Grosuplje in
kupcema Dormiš Dušanom in Dormiš Marijo, oba Mencingerjeva 41, Ljubljana, za
nepremičnino stanovanje št. 52 v 8. nadstropju, na naslovu Glinškova ploščad 16,
Ljubljana, z ident. št. 52.E, vpisano v podvl.
št. 1818/52, k.o. Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 21329/2005
Os-2530/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
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Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hodžić Hamdije, Laze pri Borovnici 46,
Borovnica, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 19 v 5.
nadstropju – terasa, na naslovu Litostrojska
cesta 32, Ljubljana, z ident. št. 119.E, vpisano v podvl. št. 4196/54, k.o. Zgornja Šiška,
dne 8. 1. 2009, pod opr. št. Dn 21329/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 11. 10. 1970, sklenjene med
prodajalcem Kristić Vlatkom, Ljubeljska ul.
20, Ljubljana in kupcem Djoković Darjo,
Rožna dolina cesta XIX/10, Ljubljana, za
nepremičnino, stanovanje št. 19 v 5. nadstropju – terasa, na naslovu Litostrojska cesta 32, Ljubljana, z ident. št. 119.E, vpisano
v podvl. št. 4196/54, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 20772/2006
Os-2531/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Leban Nadje, Brodarjev trg 5, Ljub
ljana, ki jo zastopa družba Otium, d.o.o.,
Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 28, na naslovu Brodarjev trg 5, Ljub
ljana, z ident. št. 28.E, vpisano v podvl. št.
1480/28, k.o. Moste, dne 6. 2. 2009, pod
opr. št. Dn 20772/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. MS 4/5 18/81
z dne 2. 12. 1981, sklenjene med prodajalcem Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring,
Ljubljana in kupcem Doljak Alenko, Trg oktobrske revolucije 5, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št. 28, na naslovu Brodarjev
trg 5, Ljubljana, z ident. št. 28.E, vpisano
v podvl. št. 1480/28, 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 zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 20657/2006
Os-2532/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Kovačič Gorazda, Rakitna 112, Preserje, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, parc. št. 1208/153 v izmeri 201,00 m2,
vpisano v vl. št. 1228, k.o. Rakitna, dne
11. 2. 2009, pod opr. št. Dn 20657/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 27. 5. 2005, sklenjene med
prodajalci Kržič Marijo, Šišenska cesta 56,
Ljubljana, Miklavčič Marijo, Podgorska cesta
22, Ljubljana, Sekula Borutom, Kumrovška

ulica 15, Ljubljana in Valena Tomašem, Majde Šilčeve 5, Ljubljana in kupcem Kovačič Gorazdom, Rakitna 112, Preserje, za
nepremičnino parc. št. 1208/153 v izmeri
201,00 m2, vpisano v vl. št. 1228, k.o. Rakitna.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 12129/2006
Os-2533/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Aleksandra Dernulca, Ponova vas 102, Grosuplje, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 117.E, vpisani v podvl. št. 4019/33, k.o. Vič, dne 19. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 12129/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 2/88-05-75
z dne 11. 1. 1998, sklenjena med Gradbenim podjetjem Grosuplje in Dušanom Oberčem, Ivanom Gorjupom ter Aleksandrom
Dernulcem, za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 117.E, vpisani v podvl. št. 4019/33,
k.o. Vič,
– aneks h kupoprodajni pogodbi št.
2/88-05-75 z dne 12. 4. 2001, sklenjen med
Gradbenim podjetjem Grosuplje in Dušanom Oberčem, Ivanom Gorjupom ter Aleksandrom Dernulcem, za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. š t. 117.E, vpisani v podvl.
št. 4019/33, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 10062/2008
Os-2536/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca Ernesta Ambrožiča, Mali trg 7,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
stanovanje št. 1 v 1. nadstropju, na naslovu
Mali trg 7, Ljubljana, z identifikatorjem št.
401.E, podvl. št. 2423/45, k.o. Tabor, dne
18. 2. 2009 pod opr. št. Dn 10062/2008 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe
z dne 31. 5. 1991, sklenjene med Francijem
Ambrožičem, Breg 10, Ljubljana, in Slovansko knjižnico, Gosposka 15/I, Ljubljana, za
zamenjavo stanovanja, na naslovu Breg 10,
Ljubljana, in stanovanja, na naslovu Mali trg
7, 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 zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2009
Dn 11251/2008
Os-2537/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Križan Marjance, Ulica 28. maja št. 65, Ljub
ljana, ki jo zastopa odvetnik Andrej Razdrih, Celovška cesta 30, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, 2
- stanovanje št. 21 v 3. nadstropju, na naslovu Vožarski pot 10, Ljubljana, z ident.
št. 21.E, vpisano v podvl. št. 418/21, k.o.
Ljubljana mesto, dne 28. 1. 2009, pod opr.
št. Dn 11251/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 3.o.-938-99/92 z dne 18. 2. 1992,
sklenjene med ŽG – Železniškim gradbenim
podjetjem Ljubljana (kot prodajalcem) in Križan Marjanco, Ulica 28. maja 65, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 21.E, vpisano v podvl. št.
418/21, k.o. Ljubljana mesto.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 17892/2005
Os-2538/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Primc Mihaela, Brodarjev trg 15, Ljubljana,
ki ga zastopa družba Otium, d.o.o., Ul. Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, garažo št. 36 v kleti, na naslovu Gt 1/2 Pot na Fužine, Ljub
ljana, z ident. št. 36.E, vpisano v podvl. št.
1682/36, k.o. Moste, dne 28. 1. 2009, pod
opr. št. Dn 17892/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 749/86
z dne 1. 7. 1986, sklenjene med podjetjem
IMOS, podjetje za gradbeni inženiring investicijskih del doma in v tujini, p.o. Ljubljana
(kot prodajalcem) in Kilibarda Stankom ter
Petrova Svetlano, oba Leninov trg 5, Ljub
ljana (kot kupca), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 36.E, vpisano v podvl. št.
1682/36, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 12770/2006
Os-2543/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Boruta Robiča, Vevška cesta 27a, LjubljanaPolje, zaradi vknjižbe lastninske pravice

in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, garažnem boksu v pritličju
levo št. 16 na Ulici Pohorskega bataljona
v Ljubljani z ident. št. 16.E, vpisani v podvl.
št. 1436/16, k.o. Brinje I, dne 19. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 12770/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10.
1966, sklenjena med Stanovanjskim podjetjem »Bežigrad« Ljubljana in Zupančič Jožetom, za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 16.E, vpisani v podvl. št. 1436/16, k.o.
Brinje I,
– kupne pogodbe iz leta 1972, sklenjena
med Zupančič Jožetom in Robič Antonom,
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 16.E,
vpisani v podvl. št. 1436/16, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 2822/2007
Os-2544/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Krivec, Celovška 87, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v podvl. št. 2122/12, k.o. Spodnja Šiška, dne 24. 10. 2008, pod opr.
št. Dn 2822/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 1665/63 z dne
14. 9. 1963, sklenjene med predlagateljem
kot kupcem in Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana Šiška in
na podlagi katere je predlagatelj pridobil
pravico do vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime pri nepremičnini, vpisani pri vl.
št. 2122/12, k.o. Spodnja Šiška, v naravi
stanovanje št. 4, v izmeri 41,93 m2, v 1.
nadstropju z oznako 102.E, na naslovu Celovška 87, 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 zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 25428/2005
Os-2545/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Mohar Irene, Poljedelska 11, Ljubljana
in Vratnik Tonija, Dolenjska cesta 34, Ljub
ljana, ki ju zastopa odvetnik Franjo Martinec, Komenskega ul. 16, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnini, stanovanje št. 9 v 2. nadstropju, na naslovu
Dolenjska cesta 34, Ljubljana, z ident. št.
9.E, vpisano v podv. št. 4016/9 in garaža
št. 4 v kleti, na naslovu Dolenjska cesta 34,
Ljubljana, z ident. št. 24.E, vpisano v podvl.
št. 4016/24, obe k.o. Karlovško predmestje,
dne 11. 2. 2009, pod opr. št. Dn 25428/2005,
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izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 245/65 z dne 3. 12. 1965,
sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Grosuplje, in
kupcem Stanovanjskim skladom občine
Ljubljana Center, zastopan po Zavodu za
stanovanjsko gospodarstvo in poslovne
prostore, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št. 9 v 2. nadstropju, na naslovu
Dolenjska cesta 34, Ljubljana, z ident. št.
9.E, vpisano v podvl. št. 4016/9, k.o. Karlovško predmestje;
– pogodbe o odplačnem prenosu pravice trajnega razpolaganja, uporabe in
uživanja na posameznem delu stavbe št.
05/2-36/32-157 z dne 5. 12. 1967, sklenjene
med prodajalcem Stanovanjskim skladom
občine Ljubljana Center, Ljubljana in kupcem Vratnik Antonom, Dolenjska cesta 34,
Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št. 9
v 2. nadstropju, na naslovu Dolenjska cesta
34, Ljubljana, z ident. št. 9.E, vpisano v podvl. št. 4016/9, k.o. Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju in garaži,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 27089/2006
Os-2547/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno
pravobranilstvo RS, Šubičeva 2, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, enosobno stanovanje z galerijo št.
14 v 3. nadstropju s teraso in shrambo št.
14 v kleti, na naslovu Bratovševa ploščad 1,
Ljubljana, z ident. št. 14.E, vpisano v podvl
št. 2920/14, k.o. Stožice, dne 16. 2. 2009,
pod opr. št. Dn 27089/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. L-451 VA/GA
z dne 21. 2. 1973, sklenjene med SGP Stavbenik Koper (kot prodajalcem) in Republiškim odborom sindikata delavcev storitvenih
dejavnosti Slovenije (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 14.E, vpisano
v podvl. št. 2920/14, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 5913/2006
Os-2548/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lemovec Milana, Celovška cesta 161, Ljub
ljana, ki ga zastopa družba Ataurus, poslovne in računalniške storitve, Predan Andrej
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 8 v 2. nadstropju, na naslovu Celovška
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cesta 161, Ljubljana, z ident. št. 108.E, vpisano v podvl. št. 4544/65, k.o. Zgornja Šiška,
dne 28. 1. 2009, pod opr. št. Dn 5913/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 2128/63-65 z dne 30. 6. 1965, sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih
hiš občine Ljubljana - Šiška, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Godina Olgo, Nazarjeva 2,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 108.E, vpisano v podvl.
št. 4544/65, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 4162/2006
Os-2549/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Vuga Ljudmile, Neubergerjeva ul. 21, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 10 v 2. nadstropju, na naslovu Neubergerjeva ulica 21,
Ljubljana, z ident. št. 10.E, vpisano v podvl.
št. 3971/10, k.o. Bežigrad, dne 3. 2. 2009,
pod opr. št. Dn 4162/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. BS
2/1-72/89 z dne 22. 5. 1989, sklenjene med
SCT n.sol.o. Ljubljana, TOZD inženiring,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Praprotnik
Danijelom, Topniška 17, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 10.E, vpisano v podvl. št. 3971/10, k.o.
Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 31183/2006
Os-2632/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Orion
Ltd d.o.o. v stečaju, Dunajska 129, Ljubljana,
ki ga zastopa stečajna upraviteljica Katarina Benedik, Dalmatinova ulica 5, Ljubljana,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice pri nepremičninah vpisanih v vl. št. 1469/139 – lokal št.
CM3 v mansardi z ident. št. 1736-1404-139
k.o. Brinje I, vl. št. 1469/143 – lokal št. CM7
v mansardi z ident. št. 1736-1404-143 k.o.
Brinje I, vl. št. 1469/140 – lokal št. CM4
v mansardi z ident. št. 1736-1404-140 k.o.
Brinje I, vl. št. 1469/144 – lokal št. CM8
v mansardi z ident. št. 1736-1404-144 k.o.
Brinje I, vl. št. 1469/46 – parkirni prostor št.
P18 v kleti z ident. št. 1736-1404-046 k.o.
Brinje I, vl. št. 1469/146 – lokal št. CM10
v mansardi z ident. št. 1736-1404-146 k.o.
Brinje I in vl. št. 1469/147 – lokal št. CM11
v mansardi z ident. št. 1736-1404-146 k.o.
Brinje I, vse v poslovni stavbi v Ljubljani,
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Dunajska cesta 129, stoječe na parc. št.
249/2 in 251/16 k.o. Brinje 1, dne 13. 2.
2009, pod opr. št. Dn 31183/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 29. 12. 1999, sklenjene med prodajalcem PRIS Inženiring, podjetje za prenovo
poslovnih procesov in gradnjo informacijskih
sistemov, d.o.o. Ljubljana, Dunajska 129,
Ljubljana in kupcem MAOP Računalniški
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Moškričeva 39,
Ljubljana, za lokale št. CM2, CM3, CM7 in
za parkirni prostor v kleti A št. 18, v trgovsko
poslovnem centru Dunajska – Šarhova.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2009
Dn 20526/2006
Os-2633/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Flis Andreja, Celovška cesta 161, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnik Miha Sotlar, Tavčarjeva 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 24
v 5. nadstropju, na naslovu Celovška cesta
161, Ljubljana, z ident. št. 124.E, vpisano
v podvl. št. 4544/81, k.o. Zgornja Šiška, dne
16. 2. 2009, pod opr. št. Dn 20526/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 2382/64-65 z dne 30. 6. 1965, sklenjene med prodajalcem Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš občine Ljubljana - Šiška,
Ljubljana in kupcem Flis Jožico, Šmartinska
8, Ljubljana za nepremičnino, stanovanje št.
24 v 5. nadstropju, na naslovu Celovška cesta 161, Ljubljana, z ident. št. 124.E, vpisano v podvl. št. 4544/81, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 3. 2009
Dn 20257/2006
Os-2636/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Damjanović Milenka, Celovška c. 144,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 28 v 7. nadstropju, na naslovu Celovška cesta 144,
Ljubljana, z ident. št. 64.E, vpisano v podvl.
št. 3943/63, k.o. Zgornja Šiška, dne 16. 2.
2009, pod opr. št. Dn 20257/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 0028/01-HB z dne 21. 1. 1993, sklenjene med prodajalcem Republiko Slovenijo,
Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad
25, Ljubljana in kupcem Nikolić Miroslavom,
Celovška 144, Ljubljana za nepremičnino
stanovanje št. 28 v 7. nadstropju, na naslo-

vu Celovška cesta 144, Ljubljana, z ident.
št. 64.E, vpisano v podvl. št. 3943/63, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 3. 2009
Dn 13335/2006
Os-2638/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Mežnar Ivana, Bišče
16, Domžale, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 4 v 1.
nadstropju 2. stopnišče, na naslovu Cesta
v Mestni log 38, Ljubljana, z ident. št. 115.E,
vpisano v podvl. št. 5425/43, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 18. 2. 2009, pod opr. št.
Dn 13335/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 32 z dne 8. 4.
1966, sklenjene med Gradbenim podjetjem
»Tehnograd«, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Kralj Marino, Fabijanijeva 45, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 115.E, vpisano v podvl. št. 5425/43,
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 zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2009
Dn 9385/2006
Os-2640/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marinke Jovanovič, Topniška 60,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje št. 18 v 3.
nadstropju, na naslovu Topniška 60, Ljub
ljana, z ident. št. 18.E, vpisano v podvl. št.
2885/18, k.o. Bežigrad, dne 10. 12. 2008,
pod opr. št. Dn 9385/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
667, sklenjene med prodajalcem Gradbenim
podjetjem »Obnova«, Ljubljana in kupovalko
Jonke Pavlo, Kersnikova 32, Celje, za stanovanje št. 18 v 3. nadstropju na naslovu
Topniška 60, Ljubljana, z ident. št. 18.E, vpisano v podvl. št. 2885/18, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2009
Dn 7152/2005
Os-2641/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
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Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Centrih Viljema, Majaronova 12, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, garažo s parc. št. 1634/28,
vpisano v vl. št. 2239, k.o. Bežigrad, dne
27. 8. 2008, pod opr. št. Dn 7152/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 13. 3. 1972, sklenjene med
prodajalcem Kovač Božom, Majaronova 2,
Ljubljana in kupcem Centrih Viljemom, Majaronova 12, Ljubljana, za nepremičnino,
garažo s parc. št. 1634/28, vpisano v vl. št.
2239, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2009
Dn 16751/2006
Os-2642/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Božič Zlatice, Prapretno pri Hrastniku 2,
Hrastnik, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, garsonjera št. 8 v 2. nadstropju, na naslovu Papirniški trg 3, Ljubljana,
z ident. št. 13.E, vpisano v podvl. št. 4315/8,
k.o. Kašelj, dne 6. 2. 2009, pod opr. št.
Dn 16751/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Set, podjetjem za usposabljanje invalidov, d.d., Ljubljana (kot prodajalcem) in Sajovic Vladimirjem, Zoletova ul.
3, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 13.E, vpisano v podvl.
št. 4315/8, k.o. Kašelj;
– kupne pogodbe z dne 10. 6. 1993, sklenjene med Sajovic Vladimirjem, Zoletova ul.
3, Ljubljana (kot prodajalcem) in Božič Zlatico, Praprotno 2, Hrastnik (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 13.E,
vpisano v podvl. št. 4315/8, 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 zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2009
Dn 30285/2006
Os-2646/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Čonč Vere, Poljanska cesta 20, Ljubljana,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini vpisani v vl. št. 578/14 – stanovanje št.
14 na podstrešju Poljanska 20, z ident. št.
1727-282-514, v stanovanjski stavbi v Ljub
ljani, Poljanska cesta 20 – k.o. Poljansko
predmestje, dne 13. 2. 2009, pod opr. št.
Dn 30285/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 29. 10. 1987,
št. 465-15/85-04/GM, sklenjene med Ob-

čino Ljubljana Center ter Petro Gabrijelčič
in Bojano Škrk-Gabrijelčič, obe Poljanska
20, Ljubljana, za stanovanje na podstrešju,
v hiši v Ljubljani, Poljanska 20.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2009
Dn 19904/2006
Os-2647/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja dr. Simoneti Marka, Ulica Željka Tonija
51, Ljubljana Šmartno, ki ga zastopa odvetnik Uroš Miklič, Tivolska 48, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnine na parc. št. 88/41, vpisana v vl. št.
738, parc. št. 88/16, vpisana v vl. št. 624,
parc. št. 90/1 in parc. št. 90/38, vpisani v vl.
št. 483, parc. št. 90/39 in parc. št. 90/40,
vpisani v vl. št. 588, vse k.o. Šmartno pod
Šmarno goro, dne 17. 2. 2009, pod opr.
št. Dn 19904/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 23. 10. 1992,
sklenjene me prodajalcem Reality, Podjetje
za organizacijo in ekonomske storitve na
področju nepremičnin, gradnjo objektov in
trgovino z gradbenim materialom, d.o.o.,
Čirče 35, Kranj in mag. Korže Urošem in
Korže Olgo, oba Titova 133, Ljubljana ter
dr. Simoneti Markom in Simoneti Markić
Viljenko, oba Vodnikova 126, Ljubljana, za
nepremičnine na parc. št. 88/41, vpisana
v vl. št. 738, parc. št. 88/16, vpisana v vl.
št. 624, parc. št. 90/1 in parc. št. 90/38, vpisani v vl. št. 483, parc. št. 90/39 in parc. št.
90/40, vpisani v vl. št. 588, vse k.o. Šmartno pod Šmarno goro.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2009
Dn 20563/2006
Os-2648/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Destani Duraka in Destani Xhemail, oba Reboljeva ul. 13, Ljubljana, ki ju
zastopa notar Jože Sikošek, Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 12 v II. nadstropju s shrambo št. 12/13
v kleti, na naslovu Reboljeva ulica 13, Ljub
ljana, z ident. št. 12.E, vpisano v podvl. št.
2944/12, k.o. Stožice, dne 9. 2. 2009, pod
opr. št. Dn 20563/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 23/78 z dne
22. 12. 1977, sklenjene med prodajalcem
Zadružnim gradbenim podjetjem GIPOSS,
Ljubljana in kupcema Radović Radom in
Radović (Guček) Emo, oba Toma Brejca
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9, Mengeš, za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 12.E, vpisano v podvl. št. 2944/12,
k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2009
Dn 2520/2009
Os-2651/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Cirila Drofenik, Močilnikarjeva ul. 8,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
stanovanje št. 19 v 3. etaži, na naslovu Vidmarjeva 8, Ljubljana, z identifikatorjem št.
19.E, podvl. št. 4361/19, k.o. Vič, dne 16. 2.
2009, pod št. Dn 2520/2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
210/62 z dne 20. 6. 1962, sklenjene med
prodajalcem Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Vič Rudnik in kupcem Cirilom
Drofenikom, Tržaška 6, Ljubljana, za eno
dvoinpolsobno stanovanje v 1. nadstropju,
2. stopnišče v stanovanjski zgradbi B-5, k.o.
Gradiško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2009
Dn 31050/2006
Os-2652/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Šalinger Ljube, Resljeva cesta 36, Ljubljana,
ki jo zastopa Arkada nepremičnine d.o.o.,
Celovška 185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, pri nepremičninah, vpisanih
v:
– vl. št. 2352/59 – stanovanje št. 11 v 7.
etaži Resljeva 36, s kletno shrambo v 1. etaži, z ident. št. 1737-0180-211 – k.o. Tabor,
– vl. št. 2352/249 – parkirno mesto z oznako C11 v 2. etaži, z ident. št.
1737-0180-793 – k.o. Tabor,
vse v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Resljeva cesta 32, 34, 36, 38, 40, 42 in 44,
stoječi na parc. št. 2754, 2755, 2756, 2757,
2758, 2759 in 2760 k.o. Tabor, dne 17. 2.
2009, pod opr. št. Dn 31050/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe št. 309/85 z dne 4. 3. 1985, aneksa
št. 1/86 z dne 13. 8. 1986 in aneksa št.
2/86 z dne 8. 9. 1986, sklenjenih med ZIGP
IMOS, o.sol.o., Ljubljana, Linhartova 11a,
zanj po sporazumu IMOS-Inženiring, Ljub
ljana, ter soinvestitorjema Fakin Borisom,
roj. 1957, Darka Marušiča 9, Sežana in Fakin Jano, roj. 1961, Brkinčeva 14, Sežana,
za enosobno stanovanje C 11 v IV. nadstropju ter parkirno mesto št. C 11 v I. kleti,
v objektu na lokaciji L-5 v k.o. Tabor.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2009
Dn 12512/2005
Os-2667/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žej, v zemljiško
knjižni zadevi Butinar Dragice, Gregorčičeva
8/d, Ilirska Bistrica, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št.
5330/100 – poslovni prostor št. E41, Cesta
v Mestni log 55, Ljubljana k.o. Trnovsko
predmestje, dne 14. 11. 2008, pod opr. št.
Dn 12512/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 10/91 TPC z dne
26. 8. 1991, sklenjene med IMOS Inženiring
p.o. in Butinar Dragico, Gregorčičeva 8/d,
Ilirska Bistrica, za poslovni prostor v TPC
Murgle.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2009
Dn 30071/2006
Os-2669/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev:
Saša in Isma Banjac, oba Tržaška 51a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4394/34 –
stanovanje št. 38 v 9. nadstropju (11. etaži)
s shrambo z isto številko v kleti (1. etaži)
z ident. št. 1723-2853-034, v Ljubljani, Tržaška cesta 51a, k.o. Vič, dne 5. 2. 2009, pod
opr. št. Dn 30071/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne pogodbe št. 128/68
z dne 28. 5. 1968, sklenjene med GP Tehnogradom, Ljubljana, Tržaška cesta 68/a in
Cigoj Anico, Dalmatinova 5, Ljubljana, za
dvosobno stanovanje št. 38/IX. n.d., ki se
nahaja v B1 ob Tržaški cesti, stanovanjska
soseska S III. s 59,38 m2 površine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2009
Dn 28470/2005
Os-2672/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gorenc Jožeta, Cerlov log 104, Šentjernej, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 1637/4 – garaža v 1. etaži
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z ident. št. 1730-1089-004, v triplex garažni
stavbi »A« ob Kajuhovi ulici, stoječi na parc.
št. 1325 k.o. Moste, dne 5. 2. 2009, pod opr.
št. Dn 28470/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 3. 1.
1968, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad Moste in Gorenc Jožetom,
Kajuhova 34, Ljubljana, za garažni boks št.
4 v garažnem objektu A v Toplarniški ulici
v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2009
Dn 28035/2005
Os-2673/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vojka
Jazbinška, Ulica 28. maja 71, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
vpisani v vl. št. 3104/25 – stanovanje št. 7
v 2. nadstropju, Ulica 28. maja 71, Ljubljana,
z ident. št. 1738-154-107 k.o. Dravlje, dne
27. 1. 2009, pod opr. št. Dn 28035/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 19. 2. 1992, sklenjene
med Dekorativna d.o.o., Ljubljana in Ferjan
Justino, Ul. 28. maja 71, Ljubljana za stanovanje št. 7 v II. nadstropju, Ul. 28. maja 71,
Ljubljana v k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2009
Dn 28031/2005
Os-2678/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Širec Marice, Pot k ribniku 16, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičninah
vpisanih v vl. št. 4149/18 – stanovanje št.
18 v 3. nadstropju in balkon, s kletnim prostorom – shrambo in drvarnico z isto številko
v kleti, z ident. št. 1723-4905-018, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Jamova cesta
72 – k.o. Vič, dne 2. 2. 2009, pod opr. št.
Dn 28031/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 124/63 z dne
18. 10. 1963, sklenjene med prodajalcem
Gradbeno podjetje Tehnograd Ljubljana in
kupcem Stanovanjski sklad ObS Ljubljana
- Vič - Rudnik za stanovanja iz fonda, ki jih
prodajalec gradi za tržišče v stanovanjskem
stolpiču D20 med Tržaško cesto in Merčnikovo ulico ter Gradaščico, ter dodatne pogodbe k tej pogodbi, št. S-01-393/64 z dne
15. 4. 1964,
– kupoprodajne pogodbe št. 1724 z dne
25. 5. 1966, sklenjene med prodajalcem
Kreditna banka in hranilnica Ljubljana, Šubi-

čeva 2, in kupcem Širec-Matičič Marijo, Jamova 72, Ljubljana, za stanovanjsko enoto
– garsonjero št. 18 v 3. nadstropju v Jamovi
72, Ljubljana, v k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 2. 2009
Dn 28376/2005
Os-2679/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Polak
Petra, Cesta na Ključ 12, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
vpisani v vl. št. 3105/58 – stanovanje št. 2
v 1. nadstropju, Ul. 28. maja 57, Ljubljana,
z ident. št. 1738-124-302 k.o. Dravlje, dne
27. 1. 2009, pod opr. št. Dn 28376/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, menjalne in prodajne pogodbe z dne 25. 9. 1993, sklenjene
med Petrom Polakom, Notranjska c. 27/a,
Logatec in Frančiško Polak, Cesta na Ključ
12, Ljubljana ter Rajkom Grižonom, Dekai
133, Dekani med drugim za enosobno stanovanje št. 2/I na ulici 28. maja 57 v Ljub
ljani, v k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 2. 2009
Dn 21745/2006
Os-2681/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mojce Piko, Na jami 7, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 2141/28 – stanovanje št. 28.E
v 4. nadstropju, v izmeri 27,02 m2, Na jami
7, Ljubljana, k.o. Spodnja Šiška, dne 28. 1.
2009, pod opr. št. Dn 21745/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 30. 6. 1965,
z dodatno pogodbo z dne 30. 6. 1965 ter
z nadaljnjo dodatno pogodbo z dne 24. 3.
1967, vse opr. št. 3602/65, sklenjenih med
Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana - Šiška kot prodajalcem in
Perkan Tkačev Judito kot kupcem za garsonjero v IV. nadstropju na jugovzhodnem
delu stolpnice S 4, ob Celovški cesti, na
naslovu Na jami 7, v skupni stanovanjski
izmeri 26,46 m2,
– kupoprodajne pogodbe št. 3229, sklenjene dne 23. 4. 1969 med Perkan poročeno Tkačev Judito kot prodajalko in Cuznar
Tatjano kot kupcem,
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 8.
1981, sklenjene med Tatjano Ogrin kot prodajalko in Petač Maksimiljano kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2009
Dn 28196/2005
Os-2682/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lavrih Karoline Marte, Hribarjeva cesta 1, Grosuplje, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 2143/41 – stanovanje št. 41 v 5. nadstropju, s kletjo z isto
številko kleti, z ident. št. 1740-0870-041,
v stavbi v Ljubljani, Na Jami 1 k.o. Spodnja Šiška, dne 5. 2. 2009, pod opr. št.
Dn 28196/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 30. 12. 1968,
sklenjene med Podjetje Cosmos Ljubljana
in Nikolič Majdo, Na Jami, za stanovanje
v bloku Na Jami S-1, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljica postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2009
Dn 21912/2006
Os-2684/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Tavčar Ane, Agrokombinatska cesta 6/c,
Ljubljana - Zalog, ki jo zastopa notar Miro
Košak, Trg republike 3, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 2923/40 – garaža št. 40 v pritličju, v izmeri 11,50 m2, Športna ulica, Zalog
- Ljubljana, k.o. Kašelj, dne 29. 1. 2009, pod
opr. št. Dn 21912/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. VI-31/74
z dne 30. 7. 1974, sklenjene med gradbenim
podjetjem Obnova, Ljubljana, Titova 39, kot
prodajalcem in Delak Petrom, Agrokombinatska B 1, Ljubljana - Zalog, kot kupcem za
garažo št. 40, v izmeri 11,50 m2, k.o. Kašelj,
ki se nahaja v garažnem objektu, Športna
ulica, 1129 Ljubljana - Zalog.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2009
Dn 29443/2004
Os-2685/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja pok.
Potrebin Jožeta – za njega Žvan Ana, Šišenska c. 34, Ljubljana, ki jo zastopa Arkada Nepremičnine d.o.o., Celovška 185,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice

in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini – stanovanje št. 28 z ident.
št. 1739-1092-016, klet št. 28 z ident. št.
1739-1092-017 in kletna shramba št. 28
z ident. št. 1739-1092-018, na naslovu Šišenska c. 34, Ljubljana, vpisani v vl. št.
4573/1 k.o. Zgornja Šiška, dne 5. 2. 2009,
pod opr. št. Dn 29443/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-14/97 z dne 27. 2.
1997, sklenjene med Mestno občino Ljub
ljana ter Potrebin Jožetom in Potrebin Anico,
oba Šišenska 34, Ljubljana, za stanovanje
v 1. nadstropju z drugimi prostori, v hiši
Šišenska c. 34, Ljubljana v k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2009
Dn 3189/2006
Os-2784/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marinčič Ivanke, Gradišče nad Pijavo
Gorico 16, Škofljica, ki jo zastopa odvetnica
Mateja Maček, Kolodvorska 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino
parc. št. 289 v izmeri 1155,00 m2, vpisano
v vl. št. 52, k.o. Gradišče, dne 10. 2. 2009,
pod opr. št. Dn 3189/2006 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe z dne 13. 1.
1982, sklenjene med prodajalcem Jamnik
Ivanom, Gradišče nad Pijavo Gorico št. 9,
Škofljica in kupcem Marinčič Ivanko, Gradišče nad Pijavo Gorico št. 3, Škofljica, za nepremičnino parc. št. 289 v izmeri 1155,00 m2,
vpisano v vl. št. 52, k.o. Gradišče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2009
Dn 20670/2006
Os-2785/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Gorjanc Urške, Linhartova 7, Ljub
ljana, ki jo zastopa odvetnica Vojka Lampič
Božič, Dunajska 405, Ljubljana Črnuče, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. (IV) 25 v 8. nadstropju, na naslovu Linhartova cesta 7, Ljubljana, z ident.
št. 150.E, vpisano v podvl. št. 2667/150,
k.o. Bežigrad, dne 16. 2. 2009, pod opr. št.
Dn 20670/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 65/72-02/5 z dne 3. 3.
1972, sklenjene med prodajalcem Splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje, Grosuplje
in kupcem Gerdina Marijo, Bezenškova 1,
Ljubljana za nepremičnino, stanovanje št.
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(IV) 25 v 8. nadstropju, na naslovu Linhartova cesta 7, Ljubljana, z ident. št. 150.E, vpisano v podvl. št. 2667/150, k.o. Bežigrad;
– aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi št. 65/72-02/5 z dne 3. 3. 1972, z dne
24. 9. 1974, sklenjenega med prodajalcem
Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje,
Grosuplje in kupcem Gerdina Marijo, Bezenškova 1, Ljubljana za nepremičnino, stanovanje št. (IV) 25 v 8. nadstropju, na naslovu
Linhartova cesta 7, Ljubljana, z ident. št.
150.E, vpisano v podvl. št. 2667/150, k.o.
Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2009
Dn 21573/2006
Os-2786/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Bahtić Zlate, Bilečanska 5, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnica Barbara Štraus Kunaver,
Komenskega 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 65 v 6. nadstropju, na naslovu Bilečanska
ulica 5, Ljubljana, z ident. št. 65.E, vpisano
v podvl. št. 1371/65, k.o. Štepanja vas, dne
20. 2. 2009, pod opr. št. Dn 21573/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 10. 2. 1992, sklenjene med družbenim
podjetjem Jata-meso Zalog p.o., Polje pri
Ljubljani (kot prodajalcem) in Bahtić Zlato,
Bilečanska 5, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 65.E,
vpisano v podvl. št. 1371/65, k.o. Štepanja
vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2009
Dn 16765/2006
Os-2788/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ciboci Blaženke, Bilečanska ulica 5,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Barbara Štraus Kunaver, Komenskega 12, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 109 v 10.
nadstropju, na naslovu Bilečanska ulica 5,
Ljubljana, z ident. št. 109.E, vpisano v podvl. št. 1371/109, k.o. Štepanja vas, dne
9. 2. 2009, pod opr. št. Dn 16765/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
in nakupu stanovanja, zgrajenega za tržišče št. 117/78 z dne 11. 4. 1978, sklenjene
med IMOS Podjetje za gradbeni inženiring
investicijskih del doma in v tujini, p.o., Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Hribernik Avgustom, Tewarska 14, Ljubljana (kot kupcem),
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za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št.
109.E, vpisano v podvl. št. 1371/109, k.o.
Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2009
Dn 13199/2006
Os-2789/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Jeršin Valerije, Beblerjev trg 10, Ljubljana,
ki jo zastopata odvetnici Jožica Mlinarič
in Alenka Mejak Pelan, Slaminkarska 14,
Domžale, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, stanovanje št. 5 v pritličju, na naslovu Beblerjev trg 10, Ljubljana,
z ident. št. 5.E, vpisano v podvl. št. 373/5,
k.o. Nove Jarše, dne 17. 2. 2009, pod opr.
št. Dn 13199/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 1/93 z dne 15. 9. 1993, sklenjene med
Gradis Biro za projektiranje Ljubljana, p.o.
(kot prodajalcem) in Jeršin Valerijo, Beblerjev trg 10, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 5.E, vpisano
v podvl. št. 373/5, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2009
Dn 13449/2006
Os-2790/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja NLB
Leasing d.o.o. Ljubljana, Šmartinska c. 130,
Ljubljana, ki ga po generalnem pooblastilu
zastopa Maja Zohil, Prisojna pot 8, Koper,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, lokal št. 5a v pritličju, na naslovu
Štihova ulica 25, Ljubljana, z ident. št. 17.E,
vpisano v podvl. št. 3967/18, k.o. Bežigrad,
dne 18. 2. 2009, pod opr. št. Dn 13449/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodb o razdelitvi solastnine z dne 15. 1. 1992, sklenjene
med Bari Asipi, Židovska cesta 3, Ljubljana
(kot prvo pogodbena stranka) in Dolinar Barbaro, Hoshiminhova 5, Ljubljana (kot drugo
pogodbena stranka), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 17.E, vpisano v podvl.
št. 3967/18, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2009
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Dn 16791/2006
Os-2791/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Šavli Klemna, Štihova
16, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, stanovanje št. 910 v 9.
nadstropju, na naslovu Kunaverjeva 8, Ljub
ljana, z ident. št. 158.E, vpisano v podvl. št.
2945/141, k.o. Dravlje, dne 9. 2. 2009, pod
opr. št. Dn 16791/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 77-5871 z dne
2. 8. 1977, sklenjene med GIPOSS SOZD,
Združeno gradbeno podjetje, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Remc Katarino, Karatanska
ul. 10, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 158.E, vpisano
v podvl. št. 2945/141, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2009
Dn 25499/2005
Os-2798/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Kemeding d.o.o., Smrekarjeva 22, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 31 v 2. nadstropju,
na naslovu Tugomerjeva ulica 8, Ljubljana,
z ident. št. 9.E, vpisano v podvl. št. 4268/9,
k.o. Zgornja Šiška, dne 19. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 25499/2005 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 34-32/61 z dne 25. 2.
1961, sklenjene med prodajalcem Skladom
za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljub
ljana - Šiška in kupcem JŽ – Žel. transportno
podjetje, Ljubljana, za stanovanje št. 31 v 2.
nadstropju, na naslovu Tugomerjeva ulica 8,
Ljubljana, z ident. št. 9.E, vpisano v podvl. št.
4268/9, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2009
Dn 20687/2006
Os-2800/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matjan Sama, Nomenj 21, Bohinjska
Bistrica, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 11 v 2. nadstropju, na naslovu Ulica bratov Babnik 20,
Ljubljana, z ident. št. 11.E, vpisano v podvl.
št. 3114/11, k.o. Dravlje, dne 11. 2. 2009,
pod opr. št. Dn 20687/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 40/91 z dne 15. 11. 1991,
sklenjene med prodajalcem PO Iskra elektrozveze, Ljubljana in kupcem Ojdanič Marti-

nec Tajko, Ulica bratov Babnik 20, Ljubljana,
za nepremičnino, stanovanje št. 11 v 2. nadstropju, na naslovu Ulica bratov Babnik 20,
Ljubljana, z ident. št. 11.E, vpisano v podvl.
št. 3114/11, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2009
Dn 3447/2006
Os-2801/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Primar Line, Rusjanov trg 8, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 123, na naslovu Rusjanov trg 8,
Ljubljana, z ident. št. 123.E, vpisano v podvl.
št. 2021/123, k.o. Slape, dne 16. 2. 2009, pod
opr. št. Dn 3447/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 011131/87 z dne
14. 4. 1987, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis,
TOZD gradbena operativa, Ljubljana in kupcema Tratar Gregorjem in Tratar Vido, oba
Rožna dolina c. VI/29, Ljubljana za nepremičnino, stanovanje št. 123, na naslovu Bratovševa ploščad 4, Ljubljana, z ident. št. 123.E,
vpisano v podvl. št. 2021/123, 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 zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2009
Dn 16474/2006
Os-2805/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ajnik Dušice, Ul. Ane Ziherlove 14, Ljub
ljana, ki jo zastopa Tebra s.p., Matejka Ivana Peklaj, Glavarjeva 45, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 2 v pritličju, na naslovu Ane
Ziherlove 14, Ljubljana, z ident. št. 2.E, vpisano v podvl. št. 4305/2, k.o. Zgornja Šiška,
dne 5. 2. 2009, pod opr. št. Dn 16474/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 70-2936 z dne 13. 4. 1970, sklenjene
med SGP Pionir, Novo mesto (kot prodajalki) in Klembas Brankom in Dragom, Vodnikova 14, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 2.E, vpisano
v podvl. št. 4305/2, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2009
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Dn 4141/2006
Os-2806/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Zorman Nine, Rašiška 3, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnik Saša Ravnik, Dalmatinova ulica 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 50 v 8. nadstropju, na naslovu Rašiška
ulica 3, Ljubljana, z ident. št. 50.E, vpisano
v podvl. št. 4250/51, k.o. Zgornja Šiška, dne
28. 1. 2009, pod opr. št. Dn 4141/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 8.
1973, sklenjene med Planinšek Iko, Rašiška 3, Ljubljana (kot prodajalcem) in Berlič
Marjeto, Peršinova 5, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 50.E, vpisano v podvl. št. 4250/51, k.o.
Zgornja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 24. 2.
1984, sklenjen med Vrančič Meto, roj. Berlič, Rašiška 3, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Zorman Janezom, Metelkova 3, Ljubljana
in Zorman Martino, Tuniška 2c, Kamnik (kot
kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 50.E, vpisano v podvl. št. 4250/51,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2009
Dn 20247/2006
Os-2808/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Vrh Jermančič Jadranke in Jermančič Albina, oba Prade, Cesta Bratstva 9, Koper, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 14 v 3. nadstropju, na naslovu Ilirska 6, Ljubljana, z ident. št. 113.E,
vpisano v podvl. št. 2265/50, k.o. Tabor, dne
17. 2. 2009, pod opr. št. Dn 20247/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o odplačnem prenosu pravice trajnega razpolaganja, uporabe in uprave na posameznih delih
stavbe št. 02/1-36/78-78 z dne 15. 8. 1967,
sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim
skladom občine Ljubljana Center v redni likvidaciji in kupcem Jermančič Lojzko, Ilirska
6, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje
št. 14 v 3. nadstropju, na naslovu Ilirska 6,
Ljubljana, z ident. št. 113.E, vpisano v podvl.
št. 2265/50, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 3. 2009
Dn 8069/08
Os-3220/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Mojci
Perc,

v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta
1, Maribor, ki jo zastopa župan, tega pa po
generalnem pooblastilu Matjaž Dolamič, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah parc. št. 44/4 in 44/10, pripisanih vl. št.
927, k.o. Limbuš, pod opr. št. Dn 8069/08,
20. 3. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 465-326/81-11/4-KO z dne 23. 5. 1983,
sklenjene med Občino Maribor Tabor, ki jo
je zastopal predsednik izvršnega sveta Ivan
Hrnič, Samoupravno interesno skupnostjo za
komunalne dejavnosti in cestno dejavnost
za območje Občine Maribor, ki jo je zastopal
predsednik izvršnega odbora Janko Kolarič
in Kaiser Milanom in Kaiser Olgo, stanujočih
Brezje 5, Poljčane, s katero sta Kaiser Milan
in Kaiser Olga prenesla zemljišče – parc. št.
44/4 v izmeri 546 m2, pripisano vl. št. 927,
k.o. Limbuš v uporabo Občini Maribor Tabor
in na tem dovolila vknjižbo pravico uporabe
v korist Občine Maribor Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 4. 2009
Dn 2788/09
Os-3221/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Mojci
Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Saše
Maksimović, stanujoče Prušnikova ulica 38,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 1652/238, k.o.
Spodnje Radvanje, pod opr. št. Dn 2788/09,
16. 3. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 20. 7. 1998, sklenjene med prodajalcem Milanom Lešnikom,
EMŠO: 1007952501095, stanujočim Čopova
ulica 10, Pragersko in kupcema Aljošo Niklom, EMŠO: 2911967500070 ter Marjano
Nikl, EMŠO: 2008967505623, obema stanujočima Ulica Šantlovih 7, Maribor, s katero
je prodajalec kupcema prodal enosobno stanovanje št. 25 v I. nadstropju v stanovanjski
hiši Prušnikova ulica 38, Maribor, parc. št.
1116/1, vl. št. 1414, k.o. Spodnje Radvanje
in na njem dovolil vknjižbo lastninske pravice
v korist kupcev, vsakega do 1/2 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 4. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
N 2/2009
Os-3217/09
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc, v nepravdni zadevi predlagateljev 1. Branka Vičiča, Dolnja Bitnja 2, 6255 Prem, 2. Jožice
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Vičič, Dolnja Bitnja 2, 6255 Prem, zoper
nasprotne udeležence 1. Danico Pečar, 152
Alameda Ave Toronto, Ontario M6C 3X2,
Canada, 2. Stano Vonchina, 2059 9th Line
Rd. Oakville, Ontario, Canada in 3. Miroslava Gardelina, Dolnja Bitnja 1b, 6255 Prem,
po predlogu za razdružitev solastnih nepremičnin in postavitev začasnega zastopnika,
na temelju določila prvega odstavka ter 5.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi z določilom 37. člena Zakona o nepravdnem
postopku (ZNP), prvi nasprotni udeleženki
Danici Pečar in drugi nasprotni udeleženki
Stani Vonchina, postavilo začasno zastopnico notarko mag. Sonjo Železnik iz Ilirske
Bistrice, Bazoviška cesta 3.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice, od dne izdaje
predmetnega sklepa, pa vse do takrat dokler predlagatelja ali nasprotni udeleženci
ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred
sodiščem oziroma dokler CSD ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 15. 4. 2009
I 10270/2006
Os-8862/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Jamstvenega in preživninskega sklada RS, Kotnikova 28, Ljubljana, proti
dolžniku Radu Lipiču, Prevalje pod Krimom
43, Preserje, zaradi izterjave 0,00 EUR s pp,
sklenilo:
dolžniku Lipič Radu se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku postavi
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Erceg Darja, Kolodvorska ulica 7,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2008
VL 71680/2008
Os-2572/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Mojca Bertalanič, Lendavska ulica
5, Murska Sobota, proti dolžniku Dušanu
Divjaku, Tešanovci 96, Moravske Toplice,
zaradi izterjave 7.975,22 EUR, sklenilo:
dolžniku Dušanu Divjaku, Tešanovci 96,
Moravske Toplice, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Gorazd Balažic, Glavna ulica 12, Lendava.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
VL 54055/2008
Os-2578/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
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zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa
Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3,
Maribor, proti dolžniku Iztoku Gradišarju, Vrtna ulica 9, Rakek, zaradi izterjave 983,47
EUR, sklenilo:
dolžniku Iztoku Gradišarju, Vrtna ulica
9, Rakek, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi Alič
Alojzija, Šmartinska cesta 130, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
I 81/1999
Os-2590/09
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnice Merdite Džek, Marušičeva
24, Piran, ki jo zastopa odv. Bojan Starčič
iz Portoroža, proti dolžnici Ester Antolovič
Žnidaršič, Šolska 8, Portorož, ki jo zastopa začasni zastopnik odv. Igor Cek, zaradi
izterjave 4.076,41 EUR, dne 12. 2. 2009
sklenilo:
Razreši se začasnega zastopnika dolžnice, odvetnika Igorja Ceka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 12. 2. 2009

Oklici dedičem
D 16/2009
Os-2382/09
Na Okrajnem sodišču v Litiji je v teku
zapuščinski postopek po dne 5. 1. 2009 umrli Ani Gerjol, rojeni Žagar, roj. 11. 5. 1938,
nazadnje stanujoči Zavrstnik 2, Šmartno pri
Litiji. Kot dediči po njej bi prišli v poštev njeni
bližnji sorodniki, za katere pa sodišče ne ve.
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Sodišče poziva zakonite dediče, da se
v roku enega leta od objave tega oklica prijavijo sodišču kot dediči. Po preteku tega roka
bo sodišče zaključilo zapuščinsko obravnavo na podlagi razpoložljivih podatkov.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 12. 3. 2009

Oklici pogrešanih
N 38/2008
Os-2604/09
Okrajno sodišče v Kopru, je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek v nepravdni zadevi
predlagatelja Radoslava Babiča, Via Pitacco
33, Trst, ki ga zastopa odv. Peter Kos iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca Antona
Babiča, sin Antona, Osp 36, Črni Kal, ki mu
je postavljena skrbnica za poseben primer
Irena Fister, zaradi razglasitve za mrtvega
Babič Antona, sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev za mrtvega Antona Babiča, sina Antona, od Antona, iz Ospa.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem ži-

vljenju in smrti, da to sporočijo naslovnemu
sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica v Uradnem listu RS, ker bo sodišče po
preteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 3. 2009
N 64/2008
Os-2865/09
Okrajno sodišče v Kopru, je v nepravdni
zadevi predlagatelja Silvija Delošto, Izletniška pot 70, Koper, ki ga zastopa odv. Jurij
Munih iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca Matije Rota, neznanega bivališča,
ki ga zastopa skrbnica za poseben primer
Cvetka Birsa, zaradi razglasitve za mrtvega,
dne 24. 3. 2009, sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev Matije (Mattea) Rota, sina Ivana (Giovannija),
roj. 24. 2. 1885 v Svetem Petru, za mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o življenju in smrti nasprotnega udeleženca se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih
po objavi tega oklica v Uradnem listu RS,
ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 3. 2009
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