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Objave sodišč
Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 26478/2009
Os-6380/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice notarke Irene
Florjančič Cirman, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, parc. št. 281 – zkv
273, k.o. Ljubljana – mesto, 2-sobno stanovanje, v mansardi, z drugimi prostori, v skupni izmeri 60 m2, s pripadajočo drvarnico,
pod zaporedno št. 6/č, na naslovu Krojaška
ulica 8, Ljubljana, dne 29. 9. 2010, menjalne
pogodbe z dne 30. 6. 1972, ki sta jo sklenila Gostinsko podjetje Ljubljana, Streliška
12, Ljubljana, in Josipina Japelj, Cankarjevo
nabrežje 17, Ljubljana, katere predmet je
bil nakup in prodaja nepremičnine, parc. št.
281, vpisane v vložku št. 273, k.o. Ljubljana
mesto, 2-sobno stanovanje, v mansardi, z
drugimi prostori, v skupni izmeri 60 m2, s
pripadajočo drvarnico, pod zaporedno št.
6/č, na naslovu Krojaška ulica 8, Ljubljana,
do celote (1/1).
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 29. 9. 2010
Dn 15883/2010
Os-7176/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Antona Majerja
in Tatjane Majer, stanujočih Za Kalvarijo 3,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice, na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 1407/1, k.o.
Maribor - Grad, pod opr. št. Dn 15883/2010,
dne 11. 11. 2010 izdalo sklep o začetku
postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, dodatka k prodajni pogodbi z dne
15. 10. 1996, sklenjenega 3. 3. 1998, med
prodajalci Borutom Ambrožičem, stanujočim
Krekova ulica 27, Maribor; Stanetom Ambrožičem, stanujočim Cesta XIV. divizije 5,
Maribor; Sergejem Paternostom, stanujočim
Kolodvorska ulica 22, Postojna; in Vladimirjem Paternostom, stanujočim Kolodvorska
ulica 22, Postojna, in kupcema Antonom
Majerjem in Tatjano Majer, stanujočima Za
Kalvarijo 3, Maribor, v katerem so pogodbeniki spremenili IV. točko prodajne pogodbe
tako, da se pravilno glasi: prodajalci Borut
Ambrožič, Stane Ambrožič, Sergej Paternost in Vladimir Paternost, za vsakega do
1/4 celote, dovoljujejo pri nepremičninah,
ki so predmet te pogodbe, vknjižbo lastninske pravice na poslovnih prostorih, v pritličju
desno, v izmeri 88 m², in kletnih prostorih, v
izmeri 42 m², in na prostoru kotlovnici v kleti,
v izmeri 10,83 m², do 1/3 celote, v poslovnostanovanjski hiši Gregoričeva ulica 24, Maribor, ki stoji na parc. št. 1420/1, k.o. Maribor

- Grad, v korist oseb: Anton Majer, roj. 26. 3.
1955 do 1/2, celote poslovnega prostora in
Tatjana Majer, roj. 8. 12. 1961 do 1/2, celote
poslovnega prostora in Anton Majer do 1/6,
na 1/3, celote kotlovnice, in Tatjana Majer do
1/6, na 1/3, celote kotlovnice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave 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 Mariboru
dne 29. 11. 2010
Dn 14660/2010
Os-7177/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mitje Grila, stanujočega Ljubljanska ulica 86b, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
pripisani podvl. št. 1718/41, k.o. Spodnje
Radvanje, v svojo korist v višini 1/2 celote,
in v korist Marije Gril, stanujoče Ljubljanska
ulica 86b, Maribor, v višini 1/2 celote, pod
opr. št. Dn 14660/2010, dne 26. 11. 2010
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe o
prodaji stanovanja št. 475/93-SPS, z dne
19. 10. 1993, sklenjene med prodajalcem
Trgovskim podjetjem »KVIK« d.d., Gosposka 8–10, Maribor, ki ga je zastopal v.d. direktorja Štefan Jambrošič, in kupcema Marijo Gril, roj. 2. 12. 1952, in Mitjo Grilom, roj.
19. 4. 1990, s katero je prodajalec kupcema
prodal nepremičnino, stanovanje št. 6, v I.
nadstropju stanovanjske hiše, Ljubljanska
ulica 86b, Maribor, na parc. št. 175, pripisani vl. št. 1206, k.o. Spodnje Radvanje, in na
prodanem dovolil vknjižbo etažne lastninske
pravice na kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu 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 in Marije Gril.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 11. 2010
Dn 8897/2010
Os-7178/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Antona,
Nastje in Sabine Stubičar, vsi stanujoči Dolnja Počehova 23, Pesnica pri Mariboru, za
vknjižbo lastninske pravice, na nepremičnini, pripisani podvl. št. 499/4, k.o. Dolnja
Počehova, v korist vsakega do 1/3 celote,
pod opr. št. Dn 8897/2010, dne 11. 11. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 298, z dne 8. 6. 1993, sklenjene
na podlagi določil Stanovanjskega zakona –
SZ, med prodajalcem Agrokombinat Maribor
p.o. Maribor, Partizanska cesta 6, ki ga je
zastopal direktor Boris Stoilkovič, in kupci
Antonom Stubičarjem, roj. 26. 5. 1963, Na-

stjo Stubičar, roj. 27. 4. 1988, in Sabino Stubičar, roj. 25. 6. 1967, vsi stanujoči Dolnja
Počehova 23, Pesnica pri Mariboru, s katero je prodajalec kupcem prodal stanovanje,
v obnovljenem mansardnem delu skupne
stanovanjske površine s pritiklinami, 61,50
m², v stanovanjski hiši, Dolnja Počehova
23, zgrajeni na parc. št. 91, pripisani vl. št.
14, k.o. Dolnja Počehova, in na njem dovolil
vknjižbo etažne lastninske pravice v korist
kupcev vsakega do 1/3 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu 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 Mariboru
dne 22. 11. 2010
Dn 15121/2010
Os-7179/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivana Maleka,
stanujočega Ulica bratov Greifov 6, Maribor,
ki ga po pooblastilu zastopa notar Stanislav
Bohinc, Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice, na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2230/36, k.o. Tabor,
pod opr. št. Dn 15121/2010, dne 29. 10.
2010 izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, št. 1/91, z dne 31. 10.
1991, sklenjene med prodajalcem MTT –
Tovarna tkanin Melje, Maribor, Ulica kraljeviča Marka 19, ki ga je zastopal direktor
Tone Taks, in kupcem Ivanom Malekom, roj.
2. 12. 1911, stanujočim Ulica Frana Kovačiča 17, Maribor, s katero je prodajalec kupcu
prodal nepremičnino, stanovanje št. 11, v III.
nadstropju, v večstanovanjski hiši, v Mariboru, Ulica Frana Kovačiča 17, Maribor, stoječi
na parc. št. 1199, pripisani vl. št. 2418/2, k.o.
Tabor, in na prodanem stanovanju dovolil
vknjižbo etažna lastninska pravica na ime
kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 11. 2010
Dn 15701/2010
Os-7180/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Lederhas, stanujoče Ulica bratov Greifov 24,
Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa Idila
nepremičnine, Damijan Kokol s.p., Partizanska cesta 24, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice, na nepremičnini, pripisani podvl.
št. 55/48, k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn
15701/2010, dne 18. 11. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe nezna-
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nega datuma, sklenjene med prodajalko Občino Maribor, in kupovalko Jeklotehna d.d.,
za nepremičnino, stanovanje št. 13, v 4.
nadstropju, v stanovanjski hiši v Mariboru,
Ulica bratov Greifov 24, na podlagi katere
je prodajalka izstavila zemljiškoknjižno dovolilo v korist kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave 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 29. 11. 2010
Dn 15775/2010
Os-7181/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Božidarja
Šege, stanujočega Koroška cesta 65, Maribor, zastopanega po odvetniku Juretu Šegi,
Slovenska ulica 37, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice, na nepremičnini, pripisani
podvl. št. 1372/6, k.o. Maribor – Grad, pod
opr. št. Dn 15775/2010, dne 11. 11. 2010
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, št. 145/91, z dne 18. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem MTT – Tovarna tkanin
Melje, Maribor, Ulica kraljeviča Marka 19, ki
ga je zastopal direktor Tone Taks, in kupovalko Kristino Šega, roj. 3. 12. 1919, stanujočo
Maistrova ulica 32, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki prodal stanovanje, št. 6, v I.
nadstropju večstanovanjske hiše, v Mariboru,
Maistrova ulica 32, stoječe na parc. št. 1026,
pripisani vl. št. 835, k.o. Maribor – Grad, in
na njem dovolil vknjižbo etažne lastninske
pravice na ime kupovalke,
– darilne pogodbe, z dne 15. 1. 1993,
sklenjene med darovalko Kristino Šega, roj.
3. 12. 1919, stanujočo Maistrova ulica 32,
Maribor, in obdarjencem Božidarjem Šego,
roj. 28. 10. 1939, stanujočim Koroška cesta
65, Maribor, s katero je darovalka obdarjencu podarila dvosobno stanovanje, št. 6,
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v I. nadstropju, v Mariboru, Maistrova ulica
32, stoječe na parc. št. 1026, pripisani vl.
št. 835, k.o. Maribor – Grad, in na njem
dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime
obdarjenca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu 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 Mariboru
dne 23. 11. 2010
Dn 1979/2010
Os-5428/10
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Radovljici se je na predlog predlagateljice
Erjavec Romane, Mlinska cesta 1, Bled, ki
jo zastopa notar Stane Krainer iz Radovljice,
na podlagi notarskega zapisa o kupoprodajni pogodbi, o prodaji poslovnih prostorov
notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr.
št. SV 269/99 z dne 29. 6. 1999, sklenjenega med VB-leasing, d.o.o., Kranj, Pot za
Krajem 28, Kranj, ki jo zastopa Hermann
Kelich, Zell-Oberwinkel, okraj Klagenfurt,
Avstrija, kot prodajalcem, in predlagateljico,
kot kupovalko, katere predmet je nepremičnina – poslovni prostor, v starem delu hotela
Krim, označen kot soba 1 in soba 2, v skupni
površini 36,31 m2, ki v naravi predstavlja
614/10000 nepremičnine, parc. št. 56/7,
hiša 1310 m2, vpisane pri vl. št. 763, k.o. Želeče, s sklepom št. Dn 1979/2010 z dne 23.
8. 2010, glede 614/10000-in nepremičnine,
parcela 56/7, v katastrski občini 2191 Želeče (vl. št. 763), začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer notarskega
zapisa o kupoprodajni pogodbi o prodaji poslovnih prostorov notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 269/99 z dne 29.
6. 1999, zaradi vknjižbe lastninske pravice
v korist osebe: Erjavec Romane, Mlinska
cesta 1, Bled, EMŠO: 0407964505082, do
celote navedenega solastninskega deleža
(614/10000).
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 23. 8. 2010
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