Digitally signed by Spela Munih Stanic
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=Government,
serialNumber=1235444814013, cn=Spela Munih Stanic
Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2010.06.08 12:54:03 +02'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

Internet: www.uradni-list.si

Št.

46

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, torek

8. 6. 2010

ISSN 1318-9182

Leto XX

Popravek
Ob-3905/10
Na podlagi četrtega odstavka 11. člena
Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09) uredništvo
Uradnega lista RS objavlja
popravek
datuma izida Razglasnega dela
Uradnega lista RS, št. 45/10
V Uradnem listu RS – Razglasni del, št.
45/10 se datum izida na prvi strani in na
vrhu posameznih strani v publikaciji pravilno
glasi »4. 6. 2010«.
Uredništvo

Objave sodišč
Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 948/2010
Os-2894/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja KAL, Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve d.o.o., Prevoje pri Šentvidu, Rimska ulica 6, Lukovica, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin – pogodbe št. 4/91 – P z dne 5. 3.
1991, sklenjene med prodajalcema SGP
Gradnje Domžale p.o. in GIP Ingrad Celje
p.o. ter kupovalko Mojco Okršlar, takrat stanujočo Radio cesta 14, Domžale, ter pogodbe o prodaji poslovnega prostora z dne 4. 6.
2004, sklenjene med prodajalcem T.P.R. trgovina, finančno-računovodsko svetovanje
in storitve d.o.o., Ferrarska ulica 14, Koper,
in kupcem Fimara, finančno ekonomske storitve, svetovanje d.o.o., Ferrarska ulica 14,
Koper.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bil poslovni prostor v objektu SPB
1 Center Domžale, na naslovu Ljubljanska
cesta 90, Domžale, št. lokala 7, sedaj vknjižen v zemljiški knjigi kot nepremičnina št.
88.E, v vložku 5745/89, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
pogodbe o prodaji poslovnega prostora z
dne 27. 10. 2005, sklenjene med Fimaro,
finančno ekonomske storitve, svetovanje
d.o.o., Ferrarska ulica 14, Koper, ter predlagateljem, kot kupcem.

Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 1 mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 4. 2010
Dn 2176/2008
Os-7897/09
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Starc Magdalene, Hrovača 25a, sedaj Žlebič 12, ki jo
zastopa poobl. odvetnica Tanko Olga iz Ribnice, zaradi izbrisa stare hipoteke, vpisane
pri parceli št. 2529, vl. št. 487, k.o. Sušje,
ter poočitve spremembe stalnega bivališča
lastnice, dne 9. 10. 2009 začelo postopek
izbrisa stare hipoteke, vpisane pri nepremičnini vl. št. 487, k.o. Sušje (parcela št. 2529),
ki je last Starc Magdalene, roj. 7. 3. 1976,
Hrovača 25a, sedaj Žlebič 12, ki je vknjižena
v korist upnika Sukno, Industrija volnenih izdelkov, TOZD Tekstilna tovarna Jurjevica, na
podlagi posojilne pogodbe z dne 9. 6. 1986,
pod opr. št. Dn 1370/86, dne 6. 8. 1986.
Sodišče s tem oklicem poziva hipotekarnega upnika, da v primeru, če izbrisu stare
hipoteke, ki je predmet tega zemljiškoknjižnega postopka, nasprotuje, v treh mesecih
od objave oklica vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 19. 11. 2009

Dn 1427/2005
Os-2893/10
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Klešnik, Industrijski tekstili d.o.o., Vipavska 19a, Ljubljana, ki ga zastopa poobl. odvetnik Koren
Rok iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice na parcelah št. 1342/5 in 1344/8,
k.o. Kočevje, ter vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, dne 26. 3. 2010 začelo postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, in sicer
aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne 14. 4.
1995 glede parcele št. 1342/5, k.o. Kočevje,
sklenjenega med Oprema Kočevje p.o. – v
stečaju, Kočevje, Tomšičeva 13, kot prodajalcem, in Klešnik, Notranja in zunanja
trgovina d.o.o., Ljubljana, Vipavska 19a, kot
kupcem, ter aneksa h kupoprodajni pogodbi
z dne 5. 7. 1995 glede parcele št. 1344/8,
k.o. Kočevje, sklenjenega med istima pogodbenima strankama.
Sodišče s tem oklicem poziva vse imetnike pravic na zgoraj navedenih nepremičninah, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listin, katerih
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 9. 4. 2010
Dn 25212/2008
Os-1206/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Narobe Stanislava, Zgornje Pirniče 56, Ljubljana, ki ga
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zastopa Arkada nepremičnine d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino parc. št. 1170/2, vpisano v
vl. št. 102, k.o. Zgornje Pirniče, dne 6. 11.
2009, pod opr. št. Dn 25212/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z
dne 11. 10. 1961, sklenjene med Duhovnik
Ano, New York (kot prodajalko) in Narobe
Stanislavom (kot kupcem), za nepremičnino
parc. št. 1170/2, vpisano v vl. št. 102, k.o.
Zgornje Pirniče.
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 15. 1. 2010
Dn 19007/2007
Os-2655/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Golob
Braneta in Golob Bože, oba Ziherlova ul. št.
43, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, stanovanje, na naslovu Ziherlova ulica 43, Ljubljana, z ident. št. 21.E,
vpisano v podvl. št. 5985/21, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 29. 4. 2009, pod opr. št. Dn

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
19007/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta „D“ ob Ziherlovi ulici v
soseski VS-1 Trnovo, št. 282/81-M.G. z dne
30. 9. 1981, sklenjene med prodajalcema
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB 14, Ljubljana,
in Zavodom za urejanje stavbnih zemljišč
Vič p.o., Tomažičeva c. 10, Ljubljana, ter
kupcema Golob Branetom in Golob Božo,
oba Celovška 106, Ljubljana, za nepremičnino stanovanje, kot posamezni del stavbe,
na naslovu Ziherlova ulica 43, Ljubljana, z
ident. št. 21.E, vpisano v podvl. št. 5985/21,
k.o. Trnovsko predmestje;
– dodatka št. 1/412-90/82-M.G. k pogodbi št. 282/81 z dne 30. 9. 1981 o vključitvi
v gradnjo stanovanjskega objekta „D“ ob
Ziherlovi ulici, v soseski VS-1 Trnovo, z dne
26. 11. 1982, sklenjene med prodajalcema
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB 14, Ljubljana,
in Zavodom za urejanje stavbnih zemljišč
Vič p.o., Tomažičeva c. 10, Ljubljana, ter
kupcema Golob Branetom in Golob Božo,
oba Celovška 106, Ljubljana, za nepremičnino stanovanje, kot posamezni del stavbe,
na naslovu Ziherlova ulica 43, Ljubljana, z
ident. št. 21.E, vpisano v podvl. št. 5985/21,
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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2010
Dn 30827/2007
Os-2920/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Smrekar Ivana, Koseskega 15, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani
v vl. št. 6444/41 – garaža št. 65, z ident. št.
1722-0749-041, v garažni stavbi brez naslova, ki stoji na parc. št. 242/13, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 1. 3. 2010, pod opr. št. Dn
30827/2007, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Vič Rudnik in
Tanko Zvonimir-jem, Kidričeva 15, Ljubljana,
za garažo v objektu Triplex, prvo nadstropje,
vhod št. 65, ob Zeleni poti, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2010

VSEBINA

Popravek
Objave sodišč
Objave zemljiškoknjižnih zadev

1453
1453
1453

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. –
direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Internet: www.uradni-list.si –
e-pošta: info@uradni-list.si

