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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:22:25

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1702 1134/4
 

katastrska občina 1702 TOMIŠELJ parcela 1134/4 (ID 4543173)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3496443
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   23.05.2017 10:01:23

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12847192 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12854626 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12845938 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12839780 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12606723 17.01.2005 14:58:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12932930 22.02.2005 11:46:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12917126 20.05.2005 11:37:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12839780
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1702 TOMIŠELJ parcela 1134/4 (ID 4543173)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 29.8.1986, Dn. št. 6894/1986

Na podlagi kupne pogodbe z dne 14.1.1981 in dodatka z dne 26.8.1986 se vknjiži služnostna pravica pešhoje in 
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vožnje z vsemi vozili po obstoječi poti preko parc. št. 1134/4 v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1134/21 iste k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 10930/2007 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1744 z DN št. 20373/2007 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1702 TOMIŠELJ parcela 1134/38 (ID 4667593)
zveza - ID osnovnega položaja:

3496443 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12845938
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1702 TOMIŠELJ parcela 1134/4 (ID 4543173)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 9.2.1982, Dn. št. 1073/1982

Na podlagi kupne pogodbe z dne 26.12.1979 se vknjiži trajna in brezplačna služnostna pravica pešhoje in vožnje z 
vsemi vozili po obstoječi poti v širini 3 m preko parc. št. 1134/4 v korist parc. št. 1134/19 iste k.o.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1702 TOMIŠELJ parcela 1134/19 (ID 234735)
zveza - ID osnovnega položaja:

3496443 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12847192
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1702 TOMIŠELJ parcela 1134/4 (ID 4543173)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 29.8.1986, Dn. št. 6894/1986

Na podlagi kupne pogodbe z dne 14.1.1981 in dodatka z dne 26.8.1986 se vknjiži služnostna pravica pešhoje in 
vožnje z vsemi vozili po obstoječi poti preko parc. št. 1134/4 v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1134/21 iste k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 10930/2007 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1702 TOMIŠELJ parcela 1134/37 (ID 4904578)
zveza - ID osnovnega položaja:

3496443 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12854626
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1702 TOMIŠELJ parcela 1134/4 (ID 4543173)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 26.5.1983, Dn. št. 5188/1983
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Na podlagi kupne pogodbe z dne 15.10.1980 se vknjiži služnostna pravica pešhoje in vožnje z vsemi vozili po 
obstoječi poti prek parc. št. 1134/4 v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1134/22 iste k.o.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1702 TOMIŠELJ parcela 1134/22 (ID 2512376)
zveza - ID osnovnega položaja:

3496443 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12606723
čas začetka učinkovanja 17.01.2005 14:58:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1702 TOMIŠELJ parcela 1134/4 (ID 4543173)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi sklepa o dedovanju I D 192/92 z dne 21.10.1992 Temeljnega sodišča v Ljubljani, Enote v Ljubljani, sklepa
o vknjižbi lastninske pravice Temeljnega sodišča v Ljubljani, Enote v Ljubljani z dne 9.3.1988, kupne pogodbe z dne 
17.6.1985 in kupne pogodbe z dne 16.1.1980se vknjiži trajna in brezplačna služnostna pravica pešhoje in vožnje z 
vsemi vozili po obstoječi poti v širini 3 m preko parc. št. 1134/4 v korist parc. št. 1134/15 iste k.o.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1702 TOMIŠELJ parcela 1134/15 (ID 3299095)
zveza - ID osnovnega položaja:

3496443 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12932930
čas začetka učinkovanja 22.02.2005 11:46:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1702 TOMIŠELJ parcela 1134/4 (ID 4543173)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi kupne pogodbe z dne 26.12.1979se vknjiži trajna in brezplačna služnostna pravica pešhoje in vožnje z 
vsemi vozili po obstoječi poti v širini 3 m preko parc. št. 1134/4 k.o. Tomišelj,  v korist vsakokratnega lastnika parc. 
št. 1134/18 iste k.o.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1702 TOMIŠELJ parcela 1134/18 (ID 748717)
zveza - ID osnovnega položaja:

3496443 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12917126
čas začetka učinkovanja 20.05.2005 11:37:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1702 TOMIŠELJ parcela 1134/4 (ID 4543173)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi  pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 29.4.2005se pri  parc. št. 1134/4 k.o. Tomišelj, vknjiži služnostna 
pravica hoje in vožnje z vsemi vozili do nosilnosti 5 (pet) ton ter za komunalne posege (voda, telefon, KTV, elektro),  
v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1094/31 k.o. Iška Loka
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1701 IŠKA LOKA parcela 1094/31 (ID 1716315)
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zveza - ID osnovnega položaja:
3496443 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:26:43

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 37/1
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 37/1 (ID 2238609)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8950585
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   21.04.2004 10:39:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:26:49

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 37/5
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 37/5 (ID 6304793)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16212777
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   13.08.2012 12:31:12

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
16211934 16.08.2011 13:56:17 304 - zaznamba spora o določitvi pripadajoče nepremičnine  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 16211934
čas začetka učinkovanja 16.08.2011 13:56:17
vrsta pravice / zaznambe 304 - zaznamba spora o določitvi pripadajoče nepremičnine
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 38/29 (ID 279752)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Okrajno sodišče v Ljubljani
opr. št. postopka N 307/2011
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 7625 (ID 
5377878)

2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4413 (ID 
5379262)

3. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4426 (ID 
5386035)

4. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4431 (ID 
5388909)
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5. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 7624 (ID 
5381077)

6. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4419 (ID 
5379330)

7. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4422 (ID 
5385263)

8. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4440 (ID 
5387361)

9. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4391 (ID 
5379858)

10. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4421 (ID 
5392107)

11. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4389 (ID 
5379856)

12. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4416 (ID 
5376962)

13. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4406 (ID 
5376961)

14. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4463 (ID 
5389220)

15. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4409 (ID 
5378352)

16. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4445 (ID 
5387091)

17. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4392 (ID 
6560839)

18. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 7623 (ID 
6694979)

zveza - ID osnovnega položaja:
16212777 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:26:53

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 41/31
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 41/31 (ID 4139509)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8954375
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 10:08:23

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
16211934 16.08.2011 13:56:17 304 - zaznamba spora o določitvi pripadajoče nepremičnine  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 16211934
čas začetka učinkovanja 16.08.2011 13:56:17
vrsta pravice / zaznambe 304 - zaznamba spora o določitvi pripadajoče nepremičnine
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 38/29 (ID 279752)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Okrajno sodišče v Ljubljani
opr. št. postopka N 307/2011
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 7625 (ID 
5377878)

2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4413 (ID 
5379262)

3. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4426 (ID 
5386035)

4. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4431 (ID 
5388909)
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5. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 7624 (ID 
5381077)

6. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4419 (ID 
5379330)

7. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4422 (ID 
5385263)

8. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4440 (ID 
5387361)

9. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4391 (ID 
5379858)

10. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4421 (ID 
5392107)

11. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4389 (ID 
5379856)

12. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4416 (ID 
5376962)

13. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4406 (ID 
5376961)

14. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4463 (ID 
5389220)

15. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4409 (ID 
5378352)

16. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4445 (ID 
5387091)

17. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4392 (ID 
6560839)

18. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 7623 (ID 
6694979)

zveza - ID osnovnega položaja:
8954375 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:26:59

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 58/4
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 58/4 (ID 4824496)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8992247
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.08.2006 09:10:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
17238928 18.03.2015 13:26:49 317 - zaznamba postopka za vzpostavitev etažne lastnine po ZVEtL  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 17238928
čas začetka učinkovanja 18.03.2015 13:26:49
vrsta pravice / zaznambe 317 - zaznamba postopka za vzpostavitev etažne lastnine po ZVEtL
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 41/23 (ID 3200143)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI
opr. št. postopka N 457/2011
dodatni opis:
Zaznamuje se postopek za vzpostavitev etažne lastnine, ki teče pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani z opr.št. N 
457/2011 na podlagi določb ZVETL, v korist predlagateljev in ostalih udeležencev postopka.
imetnik:

1. EMŠO: 0801954******
osebno ime: Tomaž Ahačič
naslov: Trnovski pristan 006, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   18.03.2015 13:26:49

zveza - ID osnovnega položaja:
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8992247 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:27:04

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 74/13
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/13 (ID 6462147)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17237173
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:05:47

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11234216 29.01.2009 15:26:00 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  
11234217 29.01.2009 15:26:00 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  
11234218 29.01.2009 15:26:00 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  
11277449 26.03.2009 08:30:00 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  
11277448 26.03.2009 08:30:00 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  
11277450 26.03.2009 08:30:00 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  
11277451 02.11.2009 13:58:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
16211934 16.08.2011 13:56:17 304 - zaznamba spora o določitvi pripadajoče nepremičnine  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11234216
čas začetka učinkovanja 29.01.2009 15:26:00
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/16 (ID 6462142)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi predloga, vloženega pri Okrajnem sodišču v Ljubljani pod opr. št. N 501/2008,se zaznamuje postopek 
vzpostavljanja etažne lastnine.
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imetnik:
1. EMŠO: 0911946******

osebno ime: Valentin Fidler
naslov: Ziherlova ulica 041, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.01.2009 15:26:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237173 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11234217
čas začetka učinkovanja 29.01.2009 15:26:00
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/16 (ID 6462142)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi predloga, vloženega pri Okrajnem sodišču v Ljubljani pod opr. št. N 501/2008,se zaznamuje postopek 
vzpostavljanja etažne lastnine.
imetnik:

1. EMŠO: 1307948******
osebno ime: Slavica Bratić
naslov: Ulica Milana Majcna 047, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.01.2009 15:26:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237173 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11234218
čas začetka učinkovanja 29.01.2009 15:26:00
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/16 (ID 6462142)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi predloga, vloženega pri Okrajnem sodišču v Ljubljani pod opr. št. N 501/2008,se zaznamuje postopek 
vzpostavljanja etažne lastnine.
imetnik:

1. EMŠO: 1907965******
osebno ime: Primož Peterca
naslov: Trnovski pristan 010, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.01.2009 15:26:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237173 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11277448
čas začetka učinkovanja 26.03.2009 08:30:00
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/13 (ID 6462147)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi določil 26. čl. v zvezi s 15. čl. Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega 
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dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi v zvezi z 79. členom in 3. točko 1. odst. 127. člena Zakona
o zemljiški knjigi ! ZZK-1se zaznamuje postopek  za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi, vloženega pred 
Okrajnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. N 501/2008.
imetnik:

1. EMŠO: 1307948******
osebno ime: Slavica Bratić
naslov: Ulica Milana Majcna 047, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.03.2009 08:30:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237173 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11277449
čas začetka učinkovanja 26.03.2009 08:30:00
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/13 (ID 6462147)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi določil 26. čl. v zvezi s 15. čl. Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega 
dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi v zvezi z 79. členom in 3. točko 1. odst. 127. člena Zakona
o zemljiški knjigi ! ZZK-1se zaznamuje postopek  za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi, vloženega pred 
Okrajnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. N 501/2008.
imetnik:

1. EMŠO: 0911946******
osebno ime: Valentin Fidler
naslov: Ziherlova ulica 041, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.03.2009 08:30:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237173 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11277450
čas začetka učinkovanja 26.03.2009 08:30:00
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/13 (ID 6462147)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi določil 26. čl. v zvezi s 15. čl. Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega 
dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi v zvezi z 79. členom in 3. točko 1. odst. 127. člena Zakona
o zemljiški knjigi ! ZZK-1se zaznamuje postopek  za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi, vloženega pred 
Okrajnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. N 501/2008.
imetnik:

1. EMŠO: 1907965******
osebno ime: Primož Peterca
naslov: Trnovski pristan 010, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.03.2009 08:30:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237173 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 11277451
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 13:58:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 920/2 (ID 486218)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 13:58:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237173 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 16211934
čas začetka učinkovanja 16.08.2011 13:56:17
vrsta pravice / zaznambe 304 - zaznamba spora o določitvi pripadajoče nepremičnine
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 38/29 (ID 279752)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Okrajno sodišče v Ljubljani
opr. št. postopka N 307/2011
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 7625 (ID 
5377878)

2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4413 (ID 
5379262)

3. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4426 (ID 
5386035)

4. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4431 (ID 
5388909)

5. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 7624 (ID 
5381077)

6. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4419 (ID 
5379330)

7. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4422 (ID 
5385263)

8. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4440 (ID 
5387361)

9. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4391 (ID 
5379858)

10. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4421 (ID 
5392107)

11. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4389 (ID 
5379856)
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12. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4416 (ID 
5376962)

13. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4406 (ID 
5376961)

14. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4463 (ID 
5389220)

15. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4409 (ID 
5378352)

16. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4445 (ID 
5387091)

17. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4392 (ID 
6560839)

18. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 7623 (ID 
6694979)

zveza - ID osnovnega položaja:
17237173 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:27:09

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 74/15
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/15 (ID 6462141)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17237167
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:05:47

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11234216 29.01.2009 15:26:00 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  
11234217 29.01.2009 15:26:00 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  
11234218 29.01.2009 15:26:00 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  
11277449 26.03.2009 08:30:00 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  
11277448 26.03.2009 08:30:00 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  
11277450 26.03.2009 08:30:00 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  
11277451 02.11.2009 13:58:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
16211934 16.08.2011 13:56:17 304 - zaznamba spora o določitvi pripadajoče nepremičnine  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11234216
čas začetka učinkovanja 29.01.2009 15:26:00
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/16 (ID 6462142)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi predloga, vloženega pri Okrajnem sodišču v Ljubljani pod opr. št. N 501/2008,se zaznamuje postopek 
vzpostavljanja etažne lastnine.
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imetnik:
1. EMŠO: 0911946******

osebno ime: Valentin Fidler
naslov: Ziherlova ulica 041, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.01.2009 15:26:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237167 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11234217
čas začetka učinkovanja 29.01.2009 15:26:00
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/16 (ID 6462142)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi predloga, vloženega pri Okrajnem sodišču v Ljubljani pod opr. št. N 501/2008,se zaznamuje postopek 
vzpostavljanja etažne lastnine.
imetnik:

1. EMŠO: 1307948******
osebno ime: Slavica Bratić
naslov: Ulica Milana Majcna 047, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.01.2009 15:26:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237167 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11234218
čas začetka učinkovanja 29.01.2009 15:26:00
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/16 (ID 6462142)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi predloga, vloženega pri Okrajnem sodišču v Ljubljani pod opr. št. N 501/2008,se zaznamuje postopek 
vzpostavljanja etažne lastnine.
imetnik:

1. EMŠO: 1907965******
osebno ime: Primož Peterca
naslov: Trnovski pristan 010, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.01.2009 15:26:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237167 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11277448
čas začetka učinkovanja 26.03.2009 08:30:00
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/13 (ID 6462147)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi določil 26. čl. v zvezi s 15. čl. Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega 
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dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi v zvezi z 79. členom in 3. točko 1. odst. 127. člena Zakona
o zemljiški knjigi ! ZZK-1se zaznamuje postopek  za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi, vloženega pred 
Okrajnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. N 501/2008.
imetnik:

1. EMŠO: 1307948******
osebno ime: Slavica Bratić
naslov: Ulica Milana Majcna 047, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.03.2009 08:30:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237167 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11277449
čas začetka učinkovanja 26.03.2009 08:30:00
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/13 (ID 6462147)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi določil 26. čl. v zvezi s 15. čl. Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega 
dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi v zvezi z 79. členom in 3. točko 1. odst. 127. člena Zakona
o zemljiški knjigi ! ZZK-1se zaznamuje postopek  za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi, vloženega pred 
Okrajnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. N 501/2008.
imetnik:

1. EMŠO: 0911946******
osebno ime: Valentin Fidler
naslov: Ziherlova ulica 041, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.03.2009 08:30:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237167 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11277450
čas začetka učinkovanja 26.03.2009 08:30:00
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/13 (ID 6462147)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi določil 26. čl. v zvezi s 15. čl. Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega 
dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi v zvezi z 79. členom in 3. točko 1. odst. 127. člena Zakona
o zemljiški knjigi ! ZZK-1se zaznamuje postopek  za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi, vloženega pred 
Okrajnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. N 501/2008.
imetnik:

1. EMŠO: 1907965******
osebno ime: Primož Peterca
naslov: Trnovski pristan 010, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.03.2009 08:30:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237167 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 11277451
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 13:58:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 920/2 (ID 486218)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 13:58:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237167 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 16211934
čas začetka učinkovanja 16.08.2011 13:56:17
vrsta pravice / zaznambe 304 - zaznamba spora o določitvi pripadajoče nepremičnine
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 38/29 (ID 279752)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Okrajno sodišče v Ljubljani
opr. št. postopka N 307/2011
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 7625 (ID 
5377878)

2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4413 (ID 
5379262)

3. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4426 (ID 
5386035)

4. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4431 (ID 
5388909)

5. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 7624 (ID 
5381077)

6. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4419 (ID 
5379330)

7. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4422 (ID 
5385263)

8. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4440 (ID 
5387361)

9. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4391 (ID 
5379858)

10. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4421 (ID 
5392107)

11. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4389 (ID 
5379856)
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12. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4416 (ID 
5376962)

13. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4406 (ID 
5376961)

14. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4463 (ID 
5389220)

15. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4409 (ID 
5378352)

16. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4445 (ID 
5387091)

17. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4392 (ID 
6560839)

18. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 7623 (ID 
6694979)

zveza - ID osnovnega položaja:
17237167 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:27:14

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 74/17
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/17 (ID 6462145)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17237171
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:05:47

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11234216 29.01.2009 15:26:00 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  
11234217 29.01.2009 15:26:00 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  
11234218 29.01.2009 15:26:00 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  
11277449 26.03.2009 08:30:00 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  
11277448 26.03.2009 08:30:00 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  
11277450 26.03.2009 08:30:00 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  
11277451 02.11.2009 13:58:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
16211934 16.08.2011 13:56:17 304 - zaznamba spora o določitvi pripadajoče nepremičnine  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11234216
čas začetka učinkovanja 29.01.2009 15:26:00
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/16 (ID 6462142)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi predloga, vloženega pri Okrajnem sodišču v Ljubljani pod opr. št. N 501/2008,se zaznamuje postopek 
vzpostavljanja etažne lastnine.
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imetnik:
1. EMŠO: 0911946******

osebno ime: Valentin Fidler
naslov: Ziherlova ulica 041, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.01.2009 15:26:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237171 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11234217
čas začetka učinkovanja 29.01.2009 15:26:00
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/16 (ID 6462142)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi predloga, vloženega pri Okrajnem sodišču v Ljubljani pod opr. št. N 501/2008,se zaznamuje postopek 
vzpostavljanja etažne lastnine.
imetnik:

1. EMŠO: 1307948******
osebno ime: Slavica Bratić
naslov: Ulica Milana Majcna 047, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.01.2009 15:26:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237171 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11234218
čas začetka učinkovanja 29.01.2009 15:26:00
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/16 (ID 6462142)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi predloga, vloženega pri Okrajnem sodišču v Ljubljani pod opr. št. N 501/2008,se zaznamuje postopek 
vzpostavljanja etažne lastnine.
imetnik:

1. EMŠO: 1907965******
osebno ime: Primož Peterca
naslov: Trnovski pristan 010, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.01.2009 15:26:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237171 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11277448
čas začetka učinkovanja 26.03.2009 08:30:00
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/13 (ID 6462147)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi določil 26. čl. v zvezi s 15. čl. Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega 
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dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi v zvezi z 79. členom in 3. točko 1. odst. 127. člena Zakona
o zemljiški knjigi ! ZZK-1se zaznamuje postopek  za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi, vloženega pred 
Okrajnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. N 501/2008.
imetnik:

1. EMŠO: 1307948******
osebno ime: Slavica Bratić
naslov: Ulica Milana Majcna 047, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.03.2009 08:30:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237171 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11277449
čas začetka učinkovanja 26.03.2009 08:30:00
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/13 (ID 6462147)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi določil 26. čl. v zvezi s 15. čl. Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega 
dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi v zvezi z 79. členom in 3. točko 1. odst. 127. člena Zakona
o zemljiški knjigi ! ZZK-1se zaznamuje postopek  za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi, vloženega pred 
Okrajnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. N 501/2008.
imetnik:

1. EMŠO: 0911946******
osebno ime: Valentin Fidler
naslov: Ziherlova ulica 041, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.03.2009 08:30:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237171 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11277450
čas začetka učinkovanja 26.03.2009 08:30:00
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/13 (ID 6462147)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi določil 26. čl. v zvezi s 15. čl. Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega 
dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi v zvezi z 79. členom in 3. točko 1. odst. 127. člena Zakona
o zemljiški knjigi ! ZZK-1se zaznamuje postopek  za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi, vloženega pred 
Okrajnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. N 501/2008.
imetnik:

1. EMŠO: 1907965******
osebno ime: Primož Peterca
naslov: Trnovski pristan 010, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.03.2009 08:30:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237171 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 11277451
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 13:58:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 920/2 (ID 486218)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 13:58:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237171 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 16211934
čas začetka učinkovanja 16.08.2011 13:56:17
vrsta pravice / zaznambe 304 - zaznamba spora o določitvi pripadajoče nepremičnine
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 38/29 (ID 279752)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Okrajno sodišče v Ljubljani
opr. št. postopka N 307/2011
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 7625 (ID 
5377878)

2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4413 (ID 
5379262)

3. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4426 (ID 
5386035)

4. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4431 (ID 
5388909)

5. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 7624 (ID 
5381077)

6. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4419 (ID 
5379330)

7. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4422 (ID 
5385263)

8. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4440 (ID 
5387361)

9. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4391 (ID 
5379858)

10. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4421 (ID 
5392107)

11. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4389 (ID 
5379856)



18.10.2017 - 13:27
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 5 od 5

12. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4416 (ID 
5376962)

13. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4406 (ID 
5376961)

14. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4463 (ID 
5389220)

15. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4409 (ID 
5378352)

16. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4445 (ID 
5387091)

17. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4392 (ID 
6560839)

18. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 7623 (ID 
6694979)

zveza - ID osnovnega položaja:
17237171 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:27:19

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 74/19
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/19 (ID 6462151)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17237177
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:05:47

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11234216 29.01.2009 15:26:00 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  
11234217 29.01.2009 15:26:00 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  
11234218 29.01.2009 15:26:00 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  
11277449 26.03.2009 08:30:00 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  
11277448 26.03.2009 08:30:00 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  
11277450 26.03.2009 08:30:00 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  
11277451 02.11.2009 13:58:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
16211934 16.08.2011 13:56:17 304 - zaznamba spora o določitvi pripadajoče nepremičnine  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11234216
čas začetka učinkovanja 29.01.2009 15:26:00
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/16 (ID 6462142)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi predloga, vloženega pri Okrajnem sodišču v Ljubljani pod opr. št. N 501/2008,se zaznamuje postopek 
vzpostavljanja etažne lastnine.
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imetnik:
1. EMŠO: 0911946******

osebno ime: Valentin Fidler
naslov: Ziherlova ulica 041, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.01.2009 15:26:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237177 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11234217
čas začetka učinkovanja 29.01.2009 15:26:00
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/16 (ID 6462142)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi predloga, vloženega pri Okrajnem sodišču v Ljubljani pod opr. št. N 501/2008,se zaznamuje postopek 
vzpostavljanja etažne lastnine.
imetnik:

1. EMŠO: 1307948******
osebno ime: Slavica Bratić
naslov: Ulica Milana Majcna 047, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.01.2009 15:26:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237177 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11234218
čas začetka učinkovanja 29.01.2009 15:26:00
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/16 (ID 6462142)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi predloga, vloženega pri Okrajnem sodišču v Ljubljani pod opr. št. N 501/2008,se zaznamuje postopek 
vzpostavljanja etažne lastnine.
imetnik:

1. EMŠO: 1907965******
osebno ime: Primož Peterca
naslov: Trnovski pristan 010, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.01.2009 15:26:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237177 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11277448
čas začetka učinkovanja 26.03.2009 08:30:00
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/13 (ID 6462147)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi določil 26. čl. v zvezi s 15. čl. Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega 
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dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi v zvezi z 79. členom in 3. točko 1. odst. 127. člena Zakona
o zemljiški knjigi ! ZZK-1se zaznamuje postopek  za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi, vloženega pred 
Okrajnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. N 501/2008.
imetnik:

1. EMŠO: 1307948******
osebno ime: Slavica Bratić
naslov: Ulica Milana Majcna 047, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.03.2009 08:30:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237177 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11277449
čas začetka učinkovanja 26.03.2009 08:30:00
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/13 (ID 6462147)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi določil 26. čl. v zvezi s 15. čl. Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega 
dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi v zvezi z 79. členom in 3. točko 1. odst. 127. člena Zakona
o zemljiški knjigi ! ZZK-1se zaznamuje postopek  za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi, vloženega pred 
Okrajnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. N 501/2008.
imetnik:

1. EMŠO: 0911946******
osebno ime: Valentin Fidler
naslov: Ziherlova ulica 041, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.03.2009 08:30:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237177 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11277450
čas začetka učinkovanja 26.03.2009 08:30:00
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 74/13 (ID 6462147)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi določil 26. čl. v zvezi s 15. čl. Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega 
dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi v zvezi z 79. členom in 3. točko 1. odst. 127. člena Zakona
o zemljiški knjigi ! ZZK-1se zaznamuje postopek  za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi, vloženega pred 
Okrajnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. N 501/2008.
imetnik:

1. EMŠO: 1907965******
osebno ime: Primož Peterca
naslov: Trnovski pristan 010, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.03.2009 08:30:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237177 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 11277451
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 13:58:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 920/2 (ID 486218)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 13:58:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17237177 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 16211934
čas začetka učinkovanja 16.08.2011 13:56:17
vrsta pravice / zaznambe 304 - zaznamba spora o določitvi pripadajoče nepremičnine
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 38/29 (ID 279752)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Okrajno sodišče v Ljubljani
opr. št. postopka N 307/2011
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 7625 (ID 
5377878)

2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4413 (ID 
5379262)

3. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4426 (ID 
5386035)

4. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4431 (ID 
5388909)

5. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 7624 (ID 
5381077)

6. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4419 (ID 
5379330)

7. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4422 (ID 
5385263)

8. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4440 (ID 
5387361)

9. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4391 (ID 
5379858)

10. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4421 (ID 
5392107)

11. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4389 (ID 
5379856)
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12. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4416 (ID 
5376962)

13. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4406 (ID 
5376961)

14. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4463 (ID 
5389220)

15. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4409 (ID 
5378352)

16. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4445 (ID 
5387091)

17. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4392 (ID 
6560839)

18. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 7623 (ID 
6694979)

zveza - ID osnovnega položaja:
17237177 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:27:24

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 98/38
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 98/38 (ID 2670307)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15999357
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.10.2010 14:21:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12525303 06.07.2005 15:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12525303
čas začetka učinkovanja 06.07.2005 15:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 98/38 (ID 2670307)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 3.6.2005se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi vozili po 
parc.št. 98/38, 98/42, 98/43 vse v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 98/35 te k.o.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 98/35 (ID 
1864848)

zveza - ID osnovnega položaja:
15999357 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:27:29

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 98/42
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 98/42 (ID 3005117)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15999358
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.10.2010 14:21:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12525301 06.07.2005 15:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12525301
čas začetka učinkovanja 06.07.2005 15:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 98/42 (ID 3005117)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 3.6.2005se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi vozili po 
parc.št. 98/38, 98/42, 98/43 vse v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 98/35 te k.o.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 98/35 (ID 
1864848)

zveza - ID osnovnega položaja:
15999358 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:27:35

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 98/43
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 98/43 (ID 3845519)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15999356
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.10.2010 14:21:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12525302 06.07.2005 15:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12525302
čas začetka učinkovanja 06.07.2005 15:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 98/43 (ID 3845519)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 3.6.2005se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi vozili po 
parc.št. 98/38, 98/42, 98/43 vse v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 98/35 te k.o.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 98/35 (ID 
1864848)

zveza - ID osnovnega položaja:
15999356 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:27:40

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 98/72
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 98/72 (ID 5949012)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14343507
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.10.2010 14:21:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:27:45

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 98/74
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 98/74 (ID 5949001)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14343469
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   07.10.2013 19:13:38

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:27:50

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 106/2
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 106/2 (ID 1443106)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9153944
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 24/100
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   21.08.2009 09:20:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 9153945
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 152/200
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   07.05.2010 12:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:11:23

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 108/3
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 108/3 (ID 4999292)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3559581
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   21.09.2016 10:30:10

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:11:28

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 111/3
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 111/3 (ID 2785253)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3560686
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.07.2015 11:27:07

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:11:33

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 142/5
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 142/5 (ID 1352798)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3564455
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11277540 12.08.2010 13:41:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11277540
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 13:41:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 142/5 (ID 1352798)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009,se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
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Telekoma Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 13:41:00

zveza - ID osnovnega položaja:
3564455 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:11:38

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 142/6
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 142/6 (ID 3872037)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7865004
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11277540 12.08.2010 13:41:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11277540
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 13:41:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 142/5 (ID 1352798)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009,se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
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Telekoma Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 13:41:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7865004 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:11:43

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 142/91
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 142/91 (ID 4839550)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8623494
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   17.12.2008 14:50:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11286222 12.08.2010 16:54:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11286222
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 16:54:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 142/91 (ID 4839550)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29.10.2009, se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
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Telekoma Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 16:54:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8623494 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:27:55

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 142/132
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 142/132 (ID 6386865)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16832971
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:10:16

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11277506 12.08.2010 12:29:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11277506
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 12:29:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 142/134 (ID 6386887)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
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Telekom Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 12:29:00

zveza - ID osnovnega položaja:
16832971 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:28:00

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 142/134
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 142/134 (ID 6386887)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16833007
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:10:16

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11277506 12.08.2010 12:29:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11277506
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 12:29:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 142/134 (ID 6386887)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 



18.10.2017 - 13:28
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Telekom Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 12:29:00

zveza - ID osnovnega položaja:
16833007 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:28:06

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 142/136
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 142/136 (ID 6386861)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16832961
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   17.12.2014 12:17:26

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:11:48

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 142/138
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 142/138 (ID 6386859)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16832959
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:07:03

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:11:54

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 142/141
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 142/141 (ID 6386863)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 18662939
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:05:03

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:28:11

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 186/13
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 186/13 (ID 6401079)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16913529
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.01.2015 12:19:31

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
13793810 14.06.2011 13:42:22 304 - zaznamba spora o določitvi pripadajoče nepremičnine  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 13793810
čas začetka učinkovanja 14.06.2011 13:42:22
vrsta pravice / zaznambe 304 - zaznamba spora o določitvi pripadajoče nepremičnine
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 186/12 (ID 6401078)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI
opr. št. postopka N 64/2011
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 16 (ID 
5379886)

zveza - ID osnovnega položaja:
16913529 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:28:16

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 186/15
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 186/15 (ID 6401077)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16913527
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.01.2015 12:19:29

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:28:21

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 187/21
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 187/21 (ID 6401069)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16913514
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.01.2015 12:19:43

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11277453 12.08.2010 11:20:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11277453
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 11:20:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 187/14 (ID 5852029)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 



18.10.2017 - 13:28
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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Telekom Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 11:20:00

zveza - ID osnovnega položaja:
16913514 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:28:26

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 187/26
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 187/26 (ID 6401067)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16913509
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.01.2015 12:19:39

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11277453 12.08.2010 11:20:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11277453
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 11:20:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 187/14 (ID 5852029)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 



18.10.2017 - 13:28
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Telekom Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 11:20:00

zveza - ID osnovnega položaja:
16913509 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:28:32

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 192
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 192 (ID 1326473)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3563546
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 10:04:47

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11277527 12.08.2010 13:28:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11277527
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 192 (ID 1326473)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
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Telekom Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 13:28:00

zveza - ID osnovnega položaja:
3563546 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:28:37

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 197/2
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 197/2 (ID 1400173)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6868929
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   23.05.2017 10:01:23

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:28:42

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 200/6
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 200/6 (ID 2360585)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7865002
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11277540 12.08.2010 13:41:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11277540
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 13:41:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 142/5 (ID 1352798)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009,se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
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Telekoma Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 13:41:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7865002 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:28:47

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 201/18
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 201/18 (ID 2133992)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3561550
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   13.03.2008 09:00:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11277505 12.08.2010 12:29:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11277505
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 12:29:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 201/18 (ID 2133992)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
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Telekom Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 12:29:00

zveza - ID osnovnega položaja:
3561550 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:28:52

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 201/34
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 201/34 (ID 4098961)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6849008
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:05:03

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11102918 12.11.2007 13:19:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
11286198 12.08.2010 16:29:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11102918
čas začetka učinkovanja 12.11.2007 13:19:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 201/34 (ID 4098961)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti v javno korist za gradnjo  infrastrukturnega objekta z dne 6. 9. 
2007se na parc. št. 201/34  te k.o.  vknjiži služnostna pravica postavitve, vzdrževanja in obnavljanja infrastrukturnega
objekta za distribucijo električne energije.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.11.2007 13:19:00

zveza - ID osnovnega položaja:
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6849008 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11286198
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 16:29:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 201/34 (ID 4098961)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29.10.2009, se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekoma Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 16:29:00

zveza - ID osnovnega položaja:
6849008 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:28:57

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 201/40
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 201/40 (ID 1797677)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3561551
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   13.03.2008 09:00:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11277505 12.08.2010 12:29:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11277505
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 12:29:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 201/18 (ID 2133992)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
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Telekom Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 12:29:00

zveza - ID osnovnega položaja:
3561551 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:29:02

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 201/41
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 201/41 (ID 2806305)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3561552
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   13.03.2008 09:00:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11277505 12.08.2010 12:29:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11277505
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 12:29:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 201/18 (ID 2133992)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
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Telekom Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 12:29:00

zveza - ID osnovnega položaja:
3561552 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:29:07

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 201/42
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 201/42 (ID 1462674)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3561553
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   13.03.2008 09:00:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11277505 12.08.2010 12:29:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11277505
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 12:29:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 201/18 (ID 2133992)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
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Telekom Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 12:29:00

zveza - ID osnovnega položaja:
3561553 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:29:13

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 201/43
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 201/43 (ID 287220)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3561554
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   13.03.2008 09:00:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11277505 12.08.2010 12:29:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11277505
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 12:29:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 201/18 (ID 2133992)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
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Telekom Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 12:29:00

zveza - ID osnovnega položaja:
3561554 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:29:18

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 202/5
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 202/5 (ID 5851993)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 13780321
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   21.04.2010 09:00:01

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:29:23

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 202/7
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 202/7 (ID 5851995)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 13780323
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   21.04.2010 09:00:01

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:29:28

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 223/9
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 223/9 (ID 5851998)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15063976
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   17.08.2012 12:31:09

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:29:33

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 236/28
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 236/28 (ID 512314)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3562586
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   24.07.2003 10:04:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11102916 12.11.2007 13:19:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
11277513 12.08.2010 13:24:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11102916
čas začetka učinkovanja 12.11.2007 13:19:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 236/28 (ID 512314)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti v javno korist za gradnjo  infrastrukturnega objekta z dne 6. 9. 
2007se na parc. št.  236/28 te k.o.  vknjiži služnostna pravica postavitve, vzdrževanja in obnavljanja infrastrukturnega
objekta za distribucijo električne energije.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.11.2007 13:19:00

zveza - ID osnovnega položaja:
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3562586 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11277513
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 13:24:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 236/28 (ID 512314)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 13:24:00

zveza - ID osnovnega položaja:
3562586 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:29:38

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 242/17
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 242/17 (ID 6390647)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16855307
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   31.12.2014 12:20:37

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:29:43

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 242/18
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 242/18 (ID 6390646)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16855306
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   31.12.2014 12:20:37

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:29:49

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 244/101
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 244/101 (ID 4023199)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8919820
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.12.2009 12:15:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:29:54

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 244/103
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 244/103 (ID 4023200)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8919821
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.12.2009 12:15:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:29:59

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 244/115
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 244/115 (ID 6390657)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16855319
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   31.12.2014 12:20:39

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11255830 13.05.2005 14:38:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
11255831 13.05.2005 14:38:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
11255829 13.05.2005 14:38:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11255829
čas začetka učinkovanja 13.05.2005 14:38:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 244/112 (ID 2343462)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi akta o oblikovanju etažne lastnine z dne 12.5.2005 in odločbe GURS, Območne geodetske uprave 
Ljubljana, št. 90332-00292/2005 z dne 26.4.2005se vknjiži služnostna pravica dostopa in prehoda.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   13.05.2005 14:38:00

zveza - ID osnovnega položaja:
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16855319 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11255830
čas začetka učinkovanja 13.05.2005 14:38:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 244/112 (ID 2343462)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi akta o oblikovanju etažne lastnine z dne 12.5.2005 in odločbe GURS, Območne geodetske uprave 
Ljubljana, št. 90332-00292/2005 z dne 26.4.2005se vknjiži služnostna pravica obstoja inštalacij za kabelsko televizijo,
dostopa in prehoda do le-teh.
imetnik:

1. matična številka: 5385091000
firma / naziv: ZADRUGA LJUBLJANSKI KABEL Z.B.O.
naslov: Tivolska 50, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   13.05.2005 14:38:00

zveza - ID osnovnega položaja:
16855319 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11255831
čas začetka učinkovanja 13.05.2005 14:38:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 244/112 (ID 2343462)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi akta o oblikovanju etažne lastnine z dne 12.5.2005 in odločbe GURS, Območne geodetske uprave 
Ljubljana, št. 90332-00292/2005 z dne 26.4.2005se vknjiži služnostna pravica obstoja inštalacij za kabelsko televizijo,
dostopa in prehoda do le-teh.
imetnik:

1. matična številka: 5291216000
firma / naziv: TELEMACH
naslov: Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   13.05.2005 14:38:00

zveza - ID osnovnega položaja:
16855319 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:11:59

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 250/25
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/25 (ID 4059000)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

V korist vsakokratnega lastnika nepremičnine so vpisane te pravice oziroma pravna dejstva:
 

1. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/1057 (ID 6430797)

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/1073 (ID 6430798)
katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/1074 (ID 6430801)
katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/1075 (ID 6430800)
katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/1043 (ID 6430799)

ID pravice 12837366
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7849731
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:11:32

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11286203 12.08.2010 16:32:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11286203
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 16:32:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/25 (ID 4059000)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
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Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29.10.2009, se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekoma Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 16:32:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7849731 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:30:04

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 250/40
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/40 (ID 2642025)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8735730
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   04.05.2009 09:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:12:04

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 250/41
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/41 (ID 1463474)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8644670
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 10:04:37

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11277476 12.08.2010 12:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11277476
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 12:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/467 (ID 5325248)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 



18.10.2017 - 16:12
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Telekom Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 12:00:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8644670 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:12:09

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 250/240
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/240 (ID 1999339)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9230743
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 10:09:08

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:12:14

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 250/351
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/351 (ID 4375460)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3564520
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.10.2015 14:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:12:19

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 250/437
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/437 (ID 4263700)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8623762
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   17.12.2008 14:50:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11286223 12.08.2010 16:54:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11286223
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 16:54:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/437 (ID 4263700)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29.10.2009, se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 



18.10.2017 - 16:12
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Telekoma Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 16:54:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8623762 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:12:24

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 250/462
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/462 (ID 4818400)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8623776
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   17.12.2008 14:50:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11286224 12.08.2010 16:54:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11286224
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 16:54:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/462 (ID 4818400)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29.10.2009, se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 



18.10.2017 - 16:12
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Telekoma Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 16:54:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8623776 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:12:30

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 250/467
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/467 (ID 5325248)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7442334
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 10:04:37

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11277476 12.08.2010 12:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11277476
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 12:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/467 (ID 5325248)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 



18.10.2017 - 16:12
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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Telekom Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 12:00:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7442334 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:12:35

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 250/470
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/470 (ID 2305845)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8735731
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   04.05.2009 09:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:12:40

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 250/471
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/471 (ID 1736966)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7218801
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11277500 12.08.2010 12:24:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11277500
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 12:24:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/765 (ID 4088325)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
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Telekom Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 12:24:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7218801 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:12:45

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 250/528
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/528 (ID 6386876)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16832994
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 10:04:47

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11286206 12.08.2010 16:37:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11286206
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 16:37:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/766 (ID 1362690)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29.10.2009, se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
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Telekoma Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 16:37:00

zveza - ID osnovnega položaja:
16832994 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:12:50

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 250/762
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/762 (ID 5367996)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8783511
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:13:23

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:12:55

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 250/765
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/765 (ID 4088325)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7027196
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11277500 12.08.2010 12:24:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11277500
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 12:24:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/765 (ID 4088325)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 



18.10.2017 - 16:12
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Telekom Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 12:24:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7027196 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:13:00

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 250/766
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/766 (ID 1362690)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8078545
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 10:04:47

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11286206 12.08.2010 16:37:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11286206
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 16:37:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/766 (ID 1362690)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29.10.2009, se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 



18.10.2017 - 16:13
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Telekoma Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 16:37:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8078545 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:13:05

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 250/778
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/778 (ID 5160520)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8735732
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   04.05.2009 09:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:13:11

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 250/782
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/782 (ID 1488732)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7864984
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:11:32

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11286204 12.08.2010 16:32:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11286204
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 16:32:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/782 (ID 1488732)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29.10.2009, se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 



18.10.2017 - 16:13
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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Telekoma Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 16:32:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7864984 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:13:16

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 250/783
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/783 (ID 2920584)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8596766
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   30.10.2008 09:00:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11286219 12.08.2010 16:50:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11286219
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 16:50:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/783 (ID 2920584)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29.10.2009, se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 



18.10.2017 - 16:13
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Telekoma Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 16:50:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8596766 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:13:21

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 250/785
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/785 (ID 2957037)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14060648
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.03.2011 09:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:30:09

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 250/789
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/789 (ID 770208)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7442683
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   25.11.2010 15:40:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:30:15

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 250/792
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/792 (ID 770209)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7442686
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   25.11.2010 15:40:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:13:26

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 250/812
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/812 (ID 3987934)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8615276
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   15.11.2012 15:34:03

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 15344638
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   15.11.2012 15:34:03

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:13
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__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:13:32

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 250/813
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/813 (ID 4826775)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8615280
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   15.11.2012 15:06:53

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 15257224
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   15.11.2012 15:06:53

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:13
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__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:13:36

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 250/814
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 250/814 (ID 4826776)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8615284
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   15.11.2012 15:34:03

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 15344642
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   15.11.2012 15:34:03

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:13
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:13:42

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 259/40
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 259/40 (ID 6322299)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16386667
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.05.2014 18:03:12

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:30
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:30:20

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 259/41
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 259/41 (ID 6322298)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16386666
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.05.2014 18:03:12

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:30
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__________________________________________________________________________________________________________
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:30:25

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 259/43
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 259/43 (ID 6322303)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16386671
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.05.2014 18:03:14

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:13
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:13:47

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 273/18
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 273/18 (ID 6322304)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16386672
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.05.2014 18:03:17

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:30
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__________________________________________________________________________________________________________
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:30:30

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/23
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/23 (ID 103602)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939521
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:30
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:30:35

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/24
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/24 (ID 2786578)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8861547
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:13
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:13:52

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/29
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/29 (ID 1645361)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8861473
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:30
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:30:40

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/38
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/38 (ID 4302300)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939522
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:30
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:30:45

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/45
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/45 (ID 4134593)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939523
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:13
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:13:57

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/54
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/54 (ID 4165770)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8861485
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:14
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:14:02

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/63
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/63 (ID 974311)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8861491
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:14
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:14:07

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/76
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/76 (ID 4050743)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8453950
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:14:13

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/82
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/82 (ID 1195555)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8453951
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:14:18

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/86
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/86 (ID 19758)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8453953
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:14:23

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/87
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/87 (ID 355345)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8454060
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:14:28

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/93
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/93 (ID 3588461)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 294276/2016 (ID postopka: 1696031)
začetek postopka 13.09.2016 08:44:54
čas začetka učinkovanja 13.09.2016 08:44:54
vrsta postopka 111 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (prvi odstavek 141. člena ZZK-1)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8377006
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:14:33

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/99
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/99 (ID 396173)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8422057
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:14
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:14:38

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/101
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/101 (ID 397178)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8377009
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:30:51

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/102
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/102 (ID 6471907)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17294032
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   23.07.2015 12:18:42

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:14:44

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/108
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/108 (ID 6471905)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17294030
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   23.07.2015 12:18:42

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:14:49

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/111
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/111 (ID 4930434)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8375273
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:14:54

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/112
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/112 (ID 228543)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8375274
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:14
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:14:59

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/114
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/114 (ID 5098456)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8375275
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:15:04

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/117
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/117 (ID 4930435)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8375276
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:15:09

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/118
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/118 (ID 393224)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8375184
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:15:14

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/119
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/119 (ID 3584434)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8375185
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:15:20

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/121
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/121 (ID 4091890)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8375278
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:15:25

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/124
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/124 (ID 4927028)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8374717
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:15:30

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/125
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/125 (ID 896493)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8374718
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:15:35

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/129
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/129 (ID 1064700)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8374719
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:15:40

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/132
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/132 (ID 560133)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8374720
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:15:45

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/133
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/133 (ID 1903690)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8374721
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:15:50

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/134
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/134 (ID 1232758)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8374722
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:15:56

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/146
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/146 (ID 161539)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3563863
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   05.05.2015 10:44:17

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:16:01

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/148
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/148 (ID 2512442)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3563865
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   05.05.2015 10:44:17

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:16:06

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/150
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/150 (ID 496525)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3563866
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   05.05.2015 10:44:17

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:16:11

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/151
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/151 (ID 4359408)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3563867
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   05.05.2015 10:44:17

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:16:17

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/152
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/152 (ID 3015445)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3563868
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   05.05.2015 10:44:17

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:16:21

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/153
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/153 (ID 5366531)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3563869
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   05.05.2015 10:44:17

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:16:26

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/156
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/156 (ID 5030926)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3563870
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   05.05.2015 10:44:17

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:16
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:16:32

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/157
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/157 (ID 2847873)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3563871
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   05.05.2015 10:44:17

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:30
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:30:56

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/423
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/423 (ID 6462088)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17237072
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   17.06.2015 12:16:38

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:16
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:16:37

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/424
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/424 (ID 6462089)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17237073
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   17.06.2015 12:16:38

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:16
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:16:42

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/426
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/426 (ID 6471909)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17294034
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   23.07.2015 12:18:42

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:16
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:16:47

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/432
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/432 (ID 6471912)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17294037
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   23.07.2015 12:18:42

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:31
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:31:01

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/449
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/449 (ID 6471918)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17294043
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   23.07.2015 12:18:43

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:16
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:16:52

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/454
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/454 (ID 6471919)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17294044
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   23.07.2015 12:18:43

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:16
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:16:58

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/710
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/710 (ID 3714414)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8453962
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:17
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:17:02

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/720
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/720 (ID 1698111)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8453965
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:17
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:17:08

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/723
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/723 (ID 1363117)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8453967
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:17
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:17:13

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/838
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/838 (ID 57223)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8374728
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:17
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:17:18

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/839
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/839 (ID 4591017)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8374729
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:17
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:17:23

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/840
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/840 (ID 1567827)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8374730
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:17:28

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/841
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/841 (ID 3751786)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8374731
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:17:34

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/845
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/845 (ID 560134)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8374732
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:17:39

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/846
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/846 (ID 728823)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8374733
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:17:46

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/847
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/847 (ID 1568235)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8375187
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:17:49

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/848
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/848 (ID 3584432)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8375188
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:17:54

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/849
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/849 (ID 2577157)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8375189
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:17:59

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/850
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/850 (ID 2912370)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8375190
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:18:06

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/851
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/851 (ID 3752206)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8375191
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:18:09

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/858
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/858 (ID 3084132)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8377021
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:18:15

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/865
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/865 (ID 4427671)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8377022
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:18:20

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/867
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/867 (ID 1866001)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8453969
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:18
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:18:25

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/870
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/870 (ID 691165)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8454061
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:18:30

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/871
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/871 (ID 2707072)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8454062
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:18:35

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/872
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/872 (ID 691164)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8454063
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:18:40

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/877
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/877 (ID 4385773)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8453972
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:18
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:18:46

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/884
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/884 (ID 522761)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8453973
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:31:06

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/888
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/888 (ID 2202054)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8938988
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:31:11

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/897
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/897 (ID 3966749)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939524
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:31:16

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/899
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/899 (ID 774819)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939526
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:31:21

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/900
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/900 (ID 3126186)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939527
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:31:27

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/901
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/901 (ID 4805472)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939528
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:31:32

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/902
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/902 (ID 3126179)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939529
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:31:37

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/903
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/903 (ID 4973323)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939530
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:31:42

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/906
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/906 (ID 1949865)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939533
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:31:47

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/908
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/908 (ID 5141511)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939535
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:31
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:31:52

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/910
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/910 (ID 774820)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939537
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:31:57

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/911
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/911 (ID 271610)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939538
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:32:03

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/913
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/913 (ID 3293865)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939540
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:32
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:32:08

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/916
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/916 (ID 2958147)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939543
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:32
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:32:13

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/917
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/917 (ID 4333243)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939381
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:18
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:18:51

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/918
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/918 (ID 1981147)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939382
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:32
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:32:19

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/919
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/919 (ID 4500908)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939383
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:32
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:32:23

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/920
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/920 (ID 3493881)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939384
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:32
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:32:29

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/921
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/921 (ID 1645760)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939385
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:32
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:32:34

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/922
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/922 (ID 302918)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939386
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:32
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:32:39

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/923
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/923 (ID 4333244)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939387
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:32
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:32:44

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/924
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/924 (ID 806241)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939388
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:32
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:32:49

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/925
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/925 (ID 2821918)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939389
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:32
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:32:54

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/926
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/926 (ID 1310590)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939390
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:33
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__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:33:00

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/927
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/927 (ID 1478350)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939391
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:33
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:33:05

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/928
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/928 (ID 3998499)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939392
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:33
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__________________________________________________________________________________________________________
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:33:10

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/929
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/929 (ID 439072)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939544
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:33
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__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:33:15

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/930
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/930 (ID 1446775)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939545
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:33
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:33:20

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/932
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/932 (ID 942953)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939547
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:33:25

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/935
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/935 (ID 4637585)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939550
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:33:31

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/936
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/936 (ID 4637581)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939551
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:33
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:33:36

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/939
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/939 (ID 1278933)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939554
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:33
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:33:41

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/942
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/942 (ID 1111206)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939557
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:33
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:33:46

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/944
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/944 (ID 2821919)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939394
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:18
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:18:56

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/945
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/945 (ID 2318190)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939395
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:33
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:33:51

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/946
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/946 (ID 2318189)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939396
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:33
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:33:56

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/947
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/947 (ID 1981148)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939397
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:19
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:19:01

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/948
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/948 (ID 2486189)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939398
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:34
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:34:01

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/949
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/949 (ID 3325364)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939399
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:34
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:34:07

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/950
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/950 (ID 3662043)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939400
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:34
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:34:12

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/952
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/952 (ID 3998500)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939402
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:34
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:34:17

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/953
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/953 (ID 5004703)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939403
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:19
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:19:06

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/954
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/954 (ID 4500909)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939404
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:34
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:34:22

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/955
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/955 (ID 1813373)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939405
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:34
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:34:27

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/956
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/956 (ID 3998501)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939406
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:34
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:34:33

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/958
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/958 (ID 3126181)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939559
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:34
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:34:38

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/960
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/960 (ID 774822)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939561
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:34
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:34:43

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/962
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/962 (ID 1782192)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939563
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:34
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:34:48

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/964
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/964 (ID 4805474)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939565
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:34
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:34:53

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/965
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/965 (ID 1111207)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939566
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:34
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:34:58

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/968
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/968 (ID 4134591)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939569
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:35
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:35:04

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/969
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/969 (ID 1111208)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939570
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:35
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:35:09

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/972
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/972 (ID 2790635)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939573
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:35
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:35:14

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/974
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/974 (ID 638314)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939408
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:35
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:35:19

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/975
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/975 (ID 2821920)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939409
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:35
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:35:24

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/976
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/976 (ID 4333247)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939410
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:35
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:35:29

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/977
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/977 (ID 5172824)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939411
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:35
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:35:35

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/978
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/978 (ID 5172825)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939412
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:35
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:35:39

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/979
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/979 (ID 1981149)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939413
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:35
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:35:45

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/980
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/980 (ID 1142775)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939414
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:35
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:35:50

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/982
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/982 (ID 2454539)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939575
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:35
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:35:55

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/983
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/983 (ID 4637586)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939576
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:36
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:36:00

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/985
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/985 (ID 2118126)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939578
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:36
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:36:05

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/987
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/987 (ID 4805476)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939580
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:36
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:36:13

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/989
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/989 (ID 774825)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939582
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



19.10.2017 - 7:43
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 19.10.2017 - 7:43:51

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/991
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/991 (ID 4637587)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939584
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:05
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:05:41

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/993
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/993 (ID 4973322)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939586
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:05
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:05:46

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/1003
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/1003 (ID 2790636)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939589
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:05
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:05:51

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/1005
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/1005 (ID 5308760)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939591
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:05
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:05:56

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/1007
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/1007 (ID 103601)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939593
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:06
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:06:02

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/1009
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/1009 (ID 2958145)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939595
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:19
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:19:11

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/1010
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/1010 (ID 3493883)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939415
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:06
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:06:07

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/1011
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/1011 (ID 638315)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939416
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:19
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:19:17

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/1012
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/1012 (ID 1813374)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939417
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:06
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:06:12

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/1013
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/1013 (ID 3998503)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939418
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:19
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:19:22

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/1014
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/1014 (ID 806242)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939419
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:06
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:06:17

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/1015
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/1015 (ID 4668943)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939420
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:19
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:19:27

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/1016
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/1016 (ID 3325365)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939421
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:06
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:06:22

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/1017
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/1017 (ID 5004704)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939422
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:06
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:06:28

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 313/1053
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 313/1053 (ID 5919782)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14193696
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   05.05.2015 10:44:17

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:06
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:06:33

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 325/30
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 325/30 (ID 1060728)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939038
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:06
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:06:38

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 325/32
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 325/32 (ID 388992)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939040
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:06
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__________________________________________________________________________________________________________
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:06:43

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 334/33
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 334/33 (ID 892520)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8939056
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   05.05.2015 10:44:17

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:06
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__________________________________________________________________________________________________________
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:06:48

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 334/41
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 334/41 (ID 6034075)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14719782
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.01.2012 11:08:47

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:06:53

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 361/155
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 361/155 (ID 4216508)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6985495
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:03:37

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11286200 12.08.2010 16:29:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11286200
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 16:29:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 361/155 (ID 4216508)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29.10.2009, se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
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Telekoma Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 16:29:00

zveza - ID osnovnega položaja:
6985495 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:06:59

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 361/156
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 361/156 (ID 927986)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6985194
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:07:57

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11286199 12.08.2010 16:29:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11286199
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 16:29:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 361/156 (ID 927986)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29.10.2009, se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
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Telekoma Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 16:29:00

zveza - ID osnovnega položaja:
6985194 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:19:32

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 361/181
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 361/181 (ID 5984735)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14479486
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   13.04.2012 12:10:37

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:19
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:19:37

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 361/206
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 361/206 (ID 5984737)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14479488
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   13.04.2012 12:10:37

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:19:43

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 365/54
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 365/54 (ID 895609)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3567341
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.03.2014 14:34:23

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:19:47

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 365/56
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 365/56 (ID 2070672)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3567342
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.03.2014 14:34:23

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:19:53

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 365/66
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 365/66 (ID 1231860)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3567344
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.03.2014 14:34:23

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:07:04

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 371/14
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 371/14 (ID 2485774)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8861505
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2009 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:19:58

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 376/67
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 376/67 (ID 1945680)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6366487
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   10.04.2017 19:34:18

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11283171 12.08.2010 16:24:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
16955046 15.01.2015 11:22:07 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
16998702 19.01.2015 13:50:07 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
17061076 19.01.2015 13:58:17 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11283171
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 16:24:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 376/50 (ID 434836)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009, se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
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-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekoma Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 16:24:00

zveza - ID osnovnega položaja:
6366487 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 16955046
čas začetka učinkovanja 15.01.2015 11:22:07
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 376/67 (ID 1945680)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Vknjiži se služnost izgradnje, uporabe in vzdrževanja elektro priključka v dolžini 16m in širini 0,60m, kar skupaj 
znaša = 9,60 m2, kar izhaja iz načrta PDG - dopolnitev št. 1, projekt št. 1071, oktober 2014, situacija - grafični prikaz 
priključkov na GJI, merilo 1:250 v korist služnostnega upravičenca MIJAKS INVESTICIJE d.o.o., matična številka 
2138972000 za dobo 30 let.
imetnik:

1. matična številka: 2138972000
firma / naziv: MIJAKS INVESTICIJE d.o.o.
naslov: Mokrška ulica 016C, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   15.01.2015 11:22:07

zveza - ID osnovnega položaja:
6366487 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 16998702
čas začetka učinkovanja 19.01.2015 13:50:07
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 393/108 (ID 6584732)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Vknjiži se služnostna pravica izgradnje, uporabe in vzdrževanja kanalizacijskega priključka v obsegu na nepremičnini
parc. 376/124 k.o. 1722 Trnovsko predmestje v dolžini 32,00 m, na nepremičnini parc. 376/138 k.o. 1722 Trnovsko 
predmestje v dolžini 3,00 m  in na nepremičnini parc. 376/67 k.o. 1722 Trnovsko predmestje v dolžini 32,00 m ter vse
v širini 0,60 m, kar skupaj znaša = 42,20 m2, kakor izhaja iz načrta PGD - dopolnitev št. 1, projekt št. 1071, oktober 
2014, situacija - grafični prikaz priključkov na GJI, merilo 1:250.
imetnik:

1. matična številka: 2138972000
firma / naziv: MIJAKS INVESTICIJE d.o.o.
naslov: Mokrška ulica 016C, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.01.2015 13:50:07

zveza - ID osnovnega položaja:
6366487 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 17061076
čas začetka učinkovanja 19.01.2015 13:58:17
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 393/108 (ID 6584732)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Vknjiži se služnostna pravica izgradnje, uporabe in vzdrževanja priključka za plinovod v obsegu na nepremičnini 
parc. 376/138 k.o. 1722 Trnovsko predmestje v dolžini 36,00 m in na nepremičnini parc. 376/67 k.o. 1722 Trnovsko 
predmestje v dolžini 16,00 m ter vse v širini 0,60 m, kar skupaj znaša = 31,20 m2, kakor izhaja iz načrta PGD - 
dopolnitev št.
1, projekt št. 1071, oktober 2014, situacija - grafični prikaz priključkov na GJI, merilo 1:250.
imetnik:

1. matična številka: 2138972000
firma / naziv: MIJAKS INVESTICIJE d.o.o.
naslov: Mokrška ulica 016C, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.01.2015 13:58:17

zveza - ID osnovnega položaja:
6366487 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:20:03

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 376/81
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 376/81 (ID 3076850)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8442679
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.12.2006 15:27:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11286218 12.08.2010 16:50:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11286218
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 16:50:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 376/81 (ID 3076850)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29.10.2009, se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
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Telekoma Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 16:50:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8442679 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:20:08

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 376/84
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 376/84 (ID 2068655)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8442680
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.12.2006 15:27:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11286218 12.08.2010 16:50:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11286218
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 16:50:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 376/81 (ID 3076850)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29.10.2009, se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
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Telekoma Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 16:50:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8442680 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:20:13

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 376/85
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 376/85 (ID 1900906)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8442681
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.12.2006 15:27:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11286218 12.08.2010 16:50:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11286218
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 16:50:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 376/81 (ID 3076850)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29.10.2009, se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
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Telekoma Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 16:50:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8442681 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:20:18

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 376/97
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 376/97 (ID 2236939)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8442682
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.12.2006 15:27:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11286218 12.08.2010 16:50:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11286218
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 16:50:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 376/81 (ID 3076850)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29.10.2009, se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
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Telekoma Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 16:50:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8442682 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:20:23

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 376/98
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 376/98 (ID 2236941)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8442696
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.12.2006 15:27:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11286218 12.08.2010 16:50:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11286218
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 16:50:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 376/81 (ID 3076850)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29.10.2009, se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 



18.10.2017 - 16:20
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Telekoma Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 16:50:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8442696 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:20:29

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 376/101
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 376/101 (ID 1565005)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8442683
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.12.2006 15:27:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11286218 12.08.2010 16:50:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11286218
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 16:50:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 376/81 (ID 3076850)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29.10.2009, se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
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Telekoma Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 16:50:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8442683 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:20:34

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 376/108
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 376/108 (ID 4588171)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8442684
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.12.2006 15:27:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11286218 12.08.2010 16:50:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11286218
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 16:50:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 376/81 (ID 3076850)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29.10.2009, se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
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Telekoma Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 16:50:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8442684 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:20:39

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 376/261
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 376/261 (ID 226804)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8375346
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:20:44

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 376/273
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 376/273 (ID 2241410)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8375351
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:20:49

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 376/274
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 376/274 (ID 898116)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 132927/2014 (ID postopka: 983475)
začetek postopka 10.06.2014 10:48:02
čas začetka učinkovanja 10.06.2014 10:48:02
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 54870/2016 (ID postopka: 1456625)
začetek postopka 15.03.2016 14:04:13
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 14:04:13
vrsta postopka 114 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (dedovanje, izročilna pogodba, 

komasacije)
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8375352
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5074746000
firma / naziv: GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
naslov: Vevška cesta 052, 1260 Ljubljana - Polje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.12.2005 13:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:07:09

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 376/303
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 376/303 (ID 5838544)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 13727444
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.06.2011 08:45:42

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:20:54

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 376/304
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 376/304 (ID 5838545)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 13727445
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.06.2011 08:45:42

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:21
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 2

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:21:00

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 376/310
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 376/310 (ID 6465698)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17259919
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   10.04.2017 19:34:18

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11283171 12.08.2010 16:24:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11283171
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 16:24:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 376/50 (ID 434836)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009, se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 2 od 2

Telekoma Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 16:24:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17259919 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:07:14

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 474/71
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 474/71 (ID 6404559)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16932155
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:10:16

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:21:05

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 477/50
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 477/50 (ID 4670967)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14214487
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   15.11.2011 15:20:25

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:21:10

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 477/64
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 477/64 (ID 5836026)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14992223
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   03.07.2012 10:27:45

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:21:15

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 477/66
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 477/66 (ID 5836030)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15861516
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.08.2013 14:15:12

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:21:20

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 477/68
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 477/68 (ID 5836050)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14573475
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.04.2012 10:53:43

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:21:25

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 477/70
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 477/70 (ID 5836052)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15016005
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   03.07.2012 10:23:33

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:21:31

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 477/78
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 477/78 (ID 5836028)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14287312
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.01.2012 10:20:29

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:21:36

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 477/102
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 477/102 (ID 2322316)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

V korist vsakokratnega lastnika nepremičnine so vpisane te pravice oziroma pravna dejstva:
 

1. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 477/6 (ID 1822928)
ID pravice 12720980

 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14649062
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   13.04.2012 08:23:38

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:07:20

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 500/100
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 500/100 (ID 6334023)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16483523
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.07.2014 18:04:54

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:07:25

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 517/9
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 517/9 (ID 6334017)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16483517
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.07.2014 18:04:59

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
16179596 02.12.2013 09:18:53 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 16179596
čas začetka učinkovanja 02.12.2013 09:18:53
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 517/9 (ID 6334017)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 195584 z dne 06.11.2013 se vknjiži služnostna pravica:
- izgradnje, uporabe, nadzora, upravljanja, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije nadzemnega voda daljnovoda 2 x 
110 kV RTP Polje - RTP Vič, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi, v širini 15 m levo in desno od osi daljnovoda 
za čas trajanja daljnovoda.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.12.2013 09:18:53

zveza - ID osnovnega položaja:
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16483517 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:07:30

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 517/12
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 517/12 (ID 6334018)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16483518
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.07.2014 18:04:59

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
16179596 02.12.2013 09:18:53 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 16179596
čas začetka učinkovanja 02.12.2013 09:18:53
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 517/9 (ID 6334017)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 195584 z dne 06.11.2013 se vknjiži služnostna pravica:
- izgradnje, uporabe, nadzora, upravljanja, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije nadzemnega voda daljnovoda 2 x 
110 kV RTP Polje - RTP Vič, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi, v širini 15 m levo in desno od osi daljnovoda 
za čas trajanja daljnovoda.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.12.2013 09:18:53

zveza - ID osnovnega položaja:



18.10.2017 - 16:07
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 2 od 2

16483518 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:07:35

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 517/14
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 517/14 (ID 6334026)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16483526
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.07.2014 18:04:57

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:07:41

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 524/7
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 524/7 (ID 6334022)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16483522
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.07.2014 18:05:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:07:46

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 525/6
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 525/6 (ID 6334262)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16483877
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.07.2014 18:06:04

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:07:52

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 545/10
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 545/10 (ID 6334260)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16483875
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.07.2014 18:06:06

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:07:56

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 545/12
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 545/12 (ID 6334265)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16483880
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:07:03

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:08:01

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 545/15
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 545/15 (ID 6334266)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16483881
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.07.2014 18:06:09

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:21:41

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 600/11
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 600/11 (ID 1999298)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15434030
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   14.02.2013 10:36:23

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:21:46

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 605/3
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 605/3 (ID 6271498)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15959549
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   24.10.2013 16:10:59

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:21
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:21:51

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 605/4
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 605/4 (ID 6271499)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15959550
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   24.10.2013 16:10:59

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:08:06

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 664/10
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 664/10 (ID 6334268)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16483883
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 10:08:23

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:08:12

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 890/39
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 890/39 (ID 6277703)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16000231
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   14.11.2013 18:04:15

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:08:17

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 890/41
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 890/41 (ID 6277695)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16000207
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   23.04.2014 10:35:18

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
13772629 14.04.2011 14:20:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
17853170 06.10.2015 15:42:47 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 13772629
čas začetka učinkovanja 14.04.2011 14:20:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 890/42 (ID 6277696)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
se vknjiži služnostna pravica gradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora plinovoda.
imetnik:

1. matična številka: 5226406000
firma / naziv: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
naslov: Verovškova ulica 062, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   14.04.2011 14:20:00

zveza - ID osnovnega položaja:
16000207 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 17853170
čas začetka učinkovanja 06.10.2015 15:42:47
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 890/41 (ID 6277695)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Zemljiškoknjižnega dovolila številka 351-99/2015-16, z dne 01.10.2015 in Pogodbe o ustanovitvi 
služnosti za izgradnjo priključka na javno kanalizacijsko omrežje z dne 22.09.2015, se vknjiži služnostna pravica 
izgradnje, uporabe, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora priključka na javno kanalizacijsko omrežje, z ustreznimi 
dostopi in dovozi, v dolžini 16 m in širini 0,5 m levo in desno od osi kanalizacijskega voda, kot to izhaja iz PGD št. 
projekta PR168-PGD iz avgusta 2015, ki ga je izdelal Provia d.o.o., Kranjska cesta 24, Naklo, v korist imetnika. 
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavbna pravica 
9021 (ID 6382655)

zveza - ID osnovnega položaja:
16000207 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:08:23

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 894/126
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 894/126 (ID 4905024)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3561590
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 18:32:05

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11277508 12.08.2010 12:34:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
17766102 06.10.2015 13:12:58 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
17795217 06.10.2015 14:10:27 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11277508
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 12:34:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 894/126 (ID 4905024)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
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komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 12:34:00

zveza - ID osnovnega položaja:
3561590 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 17766102
čas začetka učinkovanja 06.10.2015 13:12:58
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 894/126 (ID 4905024)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Zemljiškoknjižnega dovolila številka 351-99/2015-15, z dne 01.10.2015 in Pogodbe o ustanovitvi 
služnosti za izgradnjo priključka na nizkonapetostno elektro omrežje z dne 22.09.2015, se vknjiži služnostna pravica 
izgradnje priključka na nizkonapetostno električno omrežje, z ustreznimi dostopi in dovozi, v dolžini 19 m in širini 1 
m levo in desno od osi elektro voda, kot izhaja iz PGD št. projekta PR168-PGD iz avgusta 2015, ki ga je izdelal 
Provia d.o.o., Kranjska cesta 24, Naklo, v korist imetnika.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavbna pravica 
9021 (ID 6382655)

zveza - ID osnovnega položaja:
3561590 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 17795217
čas začetka učinkovanja 06.10.2015 14:10:27
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 894/126 (ID 4905024)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Zemljiškoknjižnega dovolila številka 351-99/2015-15, z dne 01.10.2015 in Pogodbe o ustanovitvi 
služnosti za izgradnjo priključka na nizkonapetostno elektro omrežje z dne 22.09.2015, se vknjiži služnostna pravica 
uporabe, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora priključka na nizkonapetostno električno omrežje, z ustreznimi 
dostopi in dovozi, v dolžini 19 m in širini 1 m levo in desno od osi elektro voda, kot izhaja iz PGD št. projekta PR168-
PGD iz avgusta 2015, ki ga je izdelal Provia d.o.o., Kranjska cesta 24, Naklo, za čas obratovanja priključka na 
nizkonapetostno omrežje, v korist imetnika.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.10.2015 14:10:27

zveza - ID osnovnega položaja:
3561590 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:08:27

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 895/15
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 895/15 (ID 5831507)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16734667
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.10.2014 13:53:46

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:08:32

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 895/220
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 895/220 (ID 6242106)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16539617
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   10.07.2014 13:09:24

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:08:38

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 895/223
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 895/223 (ID 6242140)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15768029
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   31.07.2013 18:01:28

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:08:43

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 895/225
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 895/225 (ID 6322833)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16392965
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.05.2014 18:10:21

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:08:48

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 895/226
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 895/226 (ID 6322807)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16392927
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.05.2014 18:10:18

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:21:56

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 896/83
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/83 (ID 4520778)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9053364
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.07.2010 10:56:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:22:02

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 896/106
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/106 (ID 647847)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9053833
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   23.05.2017 10:01:23

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:08:53

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 896/159
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/159 (ID 115495)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9171705
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   23.05.2017 10:01:23

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:22:07

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 896/161
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/161 (ID 4365982)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 18685310
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   23.05.2017 10:01:23

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:09:00

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 896/169
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/169 (ID 990103)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15242881
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.12.2012 10:49:47

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12909226 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12909223 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12914112 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12909195 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
13063249 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12913637 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12915748 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12912064 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12913186 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
13067406 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12910691 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12911457 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12916624 11.03.2010 13:20:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
13043357 11.03.2010 13:20:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12909195
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
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vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/169 (ID 990103)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.3.1998, dn. št. 5913/1998 in vlož. 30.3.1970, dn. št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc. št. 896/100 v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 896/41, 896/42, 896/43, 896/44, 896/45 in 896/46 te 
k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9049/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9036/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/191 
(ID 1121429)

zveza - ID osnovnega položaja:
15242881 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12909223
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/169 (ID 990103)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.3.1998, dn. št. 5913/1998 in vlož. 30.3.1970, dn. št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc. št. 896/100 v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 896/41, 896/42, 896/43, 896/44, 896/45 in 896/46 te 
k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9036/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/185 
(ID 4483499)

zveza - ID osnovnega položaja:
15242881 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12909226
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/169 (ID 990103)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.3.1998, dn. št. 5913/1998 in vlož. 30.3.1970, dn. št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc. št. 896/100 v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 896/41, 896/42, 896/43, 896/44, 896/45 in 896/46 te 
k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9036/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9050/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/193 
(ID 4349887)

zveza - ID osnovnega položaja:
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15242881 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12910691
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/169 (ID 990103)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.3.1998, dn. št. 5913/1998 in vlož. 30.3.1970, dn. št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc. št. 896/100 v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 896/41, 896/42, 896/43, 896/44, 896/45 in 896/46 te 
k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9047/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9036/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/188 
(ID 4543388)

zveza - ID osnovnega položaja:
15242881 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12911457
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/169 (ID 990103)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.3.1998, dn. št. 5913/1998 in vlož. 30.3.1970, dn. št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc. št. 896/100 v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 896/41, 896/42, 896/43, 896/44, 896/45 in 896/46 te 
k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9036/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9050/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/192 
(ID 3006029)

zveza - ID osnovnega položaja:
15242881 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12912064
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/169 (ID 990103)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.3.1998, dn. št. 5913/1998 in vlož. 30.3.1970, dn. št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc. št. 896/100 v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 896/41, 896/42, 896/43, 896/44, 896/45 in 896/46 te 
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k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9046/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9036/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/181 
(ID 4394393)

zveza - ID osnovnega položaja:
15242881 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12913186
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/169 (ID 990103)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.3.1998, dn. št. 5913/1998 in vlož. 30.3.1970, dn. št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc. št. 896/100 v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 896/41, 896/42, 896/43, 896/44, 896/45 in 896/46 te 
k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9036/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/184 
(ID 4315824)

zveza - ID osnovnega položaja:
15242881 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12913637
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/169 (ID 990103)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.3.1998, dn. št. 5913/1998 in vlož. 30.3.1970, dn. št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc. št. 896/100 v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 896/41, 896/42, 896/43, 896/44, 896/45 in 896/46 te 
k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9047/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9036/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/189 
(ID 3031683)

zveza - ID osnovnega položaja:
15242881 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12914112
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
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vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/169 (ID 990103)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.3.1998, dn. št. 5913/1998 in vlož. 30.3.1970, dn. št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc. št. 896/100 v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 896/41, 896/42, 896/43, 896/44, 896/45 in 896/46 te 
k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9049/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9036/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/190 
(ID 3640906)

zveza - ID osnovnega položaja:
15242881 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12915748
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/169 (ID 990103)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.3.1998, dn. št. 5913/1998 in vlož. 30.3.1970, dn. št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc. št. 896/100 v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 896/41, 896/42, 896/43, 896/44, 896/45 in 896/46 te 
k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9046/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9036/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/180 
(ID 3891508)

zveza - ID osnovnega položaja:
15242881 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 13063249
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/169 (ID 990103)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.3.1998, dn. št. 5913/1998 in vlož. 30.3.1970, dn. št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc. št. 896/100 v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 896/41, 896/42, 896/43, 896/44, 896/45 in 896/46 te 
k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9036/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9740/2011 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/197 
(ID 2508670)

zveza - ID osnovnega položaja:
15242881 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 13067406
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/169 (ID 990103)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.3.1998, dn. št. 5913/1998 in vlož. 30.3.1970, dn. št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc. št. 896/100 v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 896/41, 896/42, 896/43, 896/44, 896/45 in 896/46 te 
k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9036/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9740/2011 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/196 
(ID 4859742)

zveza - ID osnovnega položaja:
15242881 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12916624
čas začetka učinkovanja 11.03.2010 13:20:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/169 (ID 990103)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti opr. št. SV 73/10 z dne 4.3.2010se pri parc. št. 896/100 k.o. 
Trnovsko predmestje, vknjiži stvarna služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravil in rekonstrukcije 
elektroenergetskega omrežja v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 896/56 iste k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9036/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9039/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/174 
(ID 2725420)

zveza - ID osnovnega položaja:
15242881 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 13043357
čas začetka učinkovanja 11.03.2010 13:20:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/169 (ID 990103)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti opr. št. SV 73/10 z dne 4.3.2010se pri parc. št. 896/100 k.o. 
Trnovsko predmestje, vknjiži stvarna služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravil in rekonstrukcije 
elektroenergetskega omrežja v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 896/56 iste k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9036/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9039/2010 se prenese vpis.
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Zaradi pripisa iz vl. št. 3978 z DN št. 38680/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/175 
(ID 4730112)

zveza - ID osnovnega položaja:
15242881 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:09:03

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 896/173
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/173 (ID 475412)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9075490
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.08.2010 11:30:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:09:09

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 896/175
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/175 (ID 4730112)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

V korist vsakokratnega lastnika nepremičnine so vpisane te pravice oziroma pravna dejstva:
 

1. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/168 (ID 3173399)
ID pravice 13043356

2. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/169 (ID 990103)
ID pravice 13043357

3. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/234 (ID 6539556)

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
ID pravice 13043461

4. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/170 (ID 4961022)
ID pravice 13043460

 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9201988
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 10:09:08

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:09
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:09:14

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 896/177
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/177 (ID 1576523)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9071046
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.07.2010 11:57:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:09:20

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 896/181
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/181 (ID 4394393)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

V korist vsakokratnega lastnika nepremičnine so vpisane te pravice oziroma pravna dejstva:
 

1. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/179 (ID 3776132)
ID pravice 12904360

2. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/178 (ID 3271898)
ID pravice 12904468

3. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/169 (ID 990103)
ID pravice 12912064

4. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/170 (ID 4961022)
ID pravice 12912124

5. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/234 (ID 6539556)
ID pravice 12912097

6. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/168 (ID 3173399)
ID pravice 12912079

 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14824008
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
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naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   04.08.2015 15:33:57

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12911462 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12906272 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12909301 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12901692 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12905432 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12909295 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12901692
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/181 (ID 4394393)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.12.1971, dn.št. 10952/1971

Na podlagi kupoprodajne z dne 26.8.1970 in dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica vožnje z vsemi 
vozili in prehodne poti v širini 3 m preko parc.št. 896/41 kot služečem zemljišču v korist vsakokratnega lastnika 
parc.št. 896/46 kot gospodujočega zemljišča.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9046/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9049/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/191 
(ID 1121429)

zveza - ID osnovnega položaja:
14824008 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12905432
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/181 (ID 4394393)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.12.1971, dn.št. 10950/1971

Na podlagi kupoprodajne z dne 4.12.1970 in dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica vožnje z vsemi 
vozili in prehodne poti v širini 3 m  preko parc.št. 896/41, 896/42 in 896/44 kot služečem zemljišču v korist 
vsakokratnega lastnika parc.št. 896/43 kot gospodujočega zemljišča.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9046/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/184 
(ID 4315824)

zveza - ID osnovnega položaja:
14824008 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 



18.10.2017 - 16:09
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 3 od 4

 
 

ID pravice / zaznambe 12906272
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/181 (ID 4394393)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.12.1971, dn.št. 10952/1971

Na podlagi kupoprodajne z dne 26.8.1970 in dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica vožnje z vsemi 
vozili in prehodne poti v širini 3 m preko parc.št. 896/41 kot služečem zemljišču v korist vsakokratnega lastnika 
parc.št. 896/46 kot gospodujočega zemljišča.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9046/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9049/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/190 
(ID 3640906)

zveza - ID osnovnega položaja:
14824008 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12909295
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/181 (ID 4394393)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.12.1971, dn.št. 10950/1971

Na podlagi kupoprodajne z dne 4.12.1970 in dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica vožnje z vsemi 
vozili in prehodne poti v širini 3 m  preko parc.št. 896/41, 896/42 in 896/44 kot služečem zemljišču v korist 
vsakokratnega lastnika parc.št. 896/43 kot gospodujočega zemljišča.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9046/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/185 
(ID 4483499)

zveza - ID osnovnega položaja:
14824008 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12909301
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/181 (ID 4394393)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.12.1971, dn.št. 10953/1971

Na podlagi kupoprodajne z dne 4.12.1970 in dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica vožnje z vsemi 
vozili in prehodne poti v širini 3 m preko parc.št. 896/41 kot služečem zemljišču v korist vsakokratnega lastnika 
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parc.št. 896/45 kot gospodujočega zemljišča.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9046/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9050/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/193 
(ID 4349887)

zveza - ID osnovnega položaja:
14824008 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12911462
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/181 (ID 4394393)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.12.1971, dn.št. 10953/1971

Na podlagi kupoprodajne z dne 4.12.1970 in dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica vožnje z vsemi 
vozili in prehodne poti v širini 3 m preko parc.št. 896/41 kot služečem zemljišču v korist vsakokratnega lastnika 
parc.št. 896/45 kot gospodujočega zemljišča.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9046/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9050/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/192 
(ID 3006029)

zveza - ID osnovnega položaja:
14824008 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:09:25

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 896/185
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/185 (ID 4483499)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

V korist vsakokratnega lastnika nepremičnine so vpisane te pravice oziroma pravna dejstva:
 

1. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/197 (ID 2508670)
ID pravice 13064279

2. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/196 (ID 4859742)
ID pravice 13064288

3. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/188 (ID 4543388)
ID pravice 12908626

4. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/179 (ID 3776132)
ID pravice 12909100

5. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/169 (ID 990103)
ID pravice 12909223

6. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/181 (ID 4394393)
ID pravice 12909295

7. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/178 (ID 3271898)
ID pravice 12910452

8. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/234 (ID 6539556)
ID pravice 12909642

9. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/189 (ID 3031683)
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ID pravice 12909758

10. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/170 (ID 4961022)
ID pravice 12909777

11. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/180 (ID 3891508)
ID pravice 12910400

12. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/168 (ID 3173399)
ID pravice 12909413

 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 13853684
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   04.08.2015 15:36:27

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12908832 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12908815 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12911414 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12913599 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12910654 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12914063 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12908815
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/185 (ID 4483499)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.12.1971, Dn.št. 10590/1971
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4.12.1970 in dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica 
prehodne in vozne poti preko parc.št. 896/43 kot služečem zemljišču v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9049/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/191 
(ID 1121429)

zveza - ID osnovnega položaja:
13853684 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 12908832
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/185 (ID 4483499)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.12.1971, Dn.št. 10590/1971
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4.12.1970 in dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica 
prehodne in vozne poti preko parc.št. 896/43 kot služečem zemljišču v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9050/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/193 
(ID 4349887)

zveza - ID osnovnega položaja:
13853684 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12910654
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/185 (ID 4483499)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.12.1971, Dn.št. 10590/1971
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4.12.1970 in dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica 
prehodne in vozne poti preko parc.št. 896/43 kot služečem zemljišču v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9047/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/188 
(ID 4543388)

zveza - ID osnovnega položaja:
13853684 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12911414
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/185 (ID 4483499)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.12.1971, Dn.št. 10590/1971
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4.12.1970 in dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica 
prehodne in vozne poti preko parc.št. 896/43 kot služečem zemljišču v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9050/2010 se prenese vpis.
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imetnik:
1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/192 

(ID 3006029)
zveza - ID osnovnega položaja:

13853684 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12913599
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/185 (ID 4483499)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.12.1971, Dn.št. 10590/1971
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4.12.1970 in dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica 
prehodne in vozne poti preko parc.št. 896/43 kot služečem zemljišču v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9047/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/189 
(ID 3031683)

zveza - ID osnovnega položaja:
13853684 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12914063
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/185 (ID 4483499)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.12.1971, Dn.št. 10590/1971
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4.12.1970 in dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica 
prehodne in vozne poti preko parc.št. 896/43 kot služečem zemljišču v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9049/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/190 
(ID 3640906)

zveza - ID osnovnega položaja:
13853684 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:09:29

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 896/187
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/187 (ID 3031661)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 13853682
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   04.08.2015 15:36:27

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12901944 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12906328 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12901944
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/187 (ID 3031661)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 4.31.997, Dn.št. 2142/1997
Iz vl.št. 3669 te k.o. se prenese:
Vlož. 24.12.1971, Dn.št. 1095/1971
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4.12.1970 in dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica 
prehodne in vozne poti preko parc.št. 896/89 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9049/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
imetnik:
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1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/191 
(ID 1121429)

zveza - ID osnovnega položaja:
13853682 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12906328
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/187 (ID 3031661)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 4.31.997, Dn.št. 2142/1997
Iz vl.št. 3669 te k.o. se prenese:
Vlož. 24.12.1971, Dn.št. 1095/1971
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4.12.1970 in dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica 
prehodne in vozne poti preko parc.št. 896/89 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9049/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/190 
(ID 3640906)

zveza - ID osnovnega položaja:
13853682 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:09:35

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 896/189
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/189 (ID 3031683)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

V korist vsakokratnega lastnika nepremičnine so vpisane te pravice oziroma pravna dejstva:
 

1. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/179 (ID 3776132)
ID pravice 12905919

2. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/184 (ID 4315824)
ID pravice 12905986

3. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/178 (ID 3271898)
ID pravice 12906051

4. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/185 (ID 4483499)
ID pravice 12913599

5. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/170 (ID 4961022)
ID pravice 12913709

6. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/168 (ID 3173399)
ID pravice 12913658

7. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/234 (ID 6539556)
ID pravice 12913687

8. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/169 (ID 990103)
ID pravice 12913637

 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
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ID osnovnega položaja: 8971976
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.08.2014 18:48:23

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12909758 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12909769 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12901911 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12906320 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12911502 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12905480 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12901911
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/189 (ID 3031683)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.12.1971, dn.št. 10953/71
Na podlagi darilne pogodbe z dne 13.10.1971, kupne z dne 4.12.1970, dodatka z dne 18.10.1971 in kupne z dne 
26.8.1970 ter dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica vožnje z vsemi vozili in prehodne poti v širini 3 
m  preko parc.št. 896/44 kot služečem zemljišču v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/46 kot gospodujočega 
zemljišča te k.o..
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9049/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9047/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/191 
(ID 1121429)

zveza - ID osnovnega položaja:
8971976 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12905480
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/189 (ID 3031683)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.12.1971, dn.št. 10953/71
Na podlagi darilne pogodbe z dne 13.10.1971, kupne z dne 4.12.1970, dodatka z dne 18.10.1971 in kupne z dne 
26.8.1970 ter dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica vožnje z vsemi vozili in prehodne poti v širini 3 
m  preko parc.št. 896/44 kot služečem zemljišču v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/43 kot gospodujočega 
zemljišča.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9047/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
imetnik:
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1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/184 
(ID 4315824)

zveza - ID osnovnega položaja:
8971976 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12906320
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/189 (ID 3031683)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 VloVlož. 24.12.1971, dn.št. 10953/71
Na podlagi darilne pogodbe z dne 13.10.1971, kupne z dne 4.12.1970, dodatka z dne 18.10.1971 in kupne z dne 
26.8.1970 ter dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica vožnje z vsemi vozili in prehodne poti v širini 3 
m  preko parc.št. 896/44 kot služečem zemljišču v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/46 kot gospodujočega 
zemljišča te k.o..
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9049/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9047/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/190 
(ID 3640906)

zveza - ID osnovnega položaja:
8971976 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12909758
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/189 (ID 3031683)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.12.1971, dn.št. 10953/71
Na podlagi darilne pogodbe z dne 13.10.1971, kupne z dne 4.12.1970, dodatka z dne 18.10.1971 in kupne z dne 
26.8.1970 ter dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica vožnje z vsemi vozili in prehodne poti v širini 3 
m  preko parc.št. 896/44 kot služečem zemljišču v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/43 kot gospodujočega 
zemljišča.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9047/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/185 
(ID 4483499)

zveza - ID osnovnega položaja:
8971976 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12909769
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
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glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/189 (ID 3031683)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.12.1971, dn.št. 10953/71
Na podlagi darilne pogodbe z dne 13.10.1971, kupne z dne 4.12.1970, dodatka z dne 18.10.1971 in kupne z dne 
26.8.1970 ter dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica vožnje z vsemi vozili in prehodne poti v širini 3 
m  preko parc.št. 896/44 kot služečem zemljišču v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/45 kot gospodujočega 
zemljišča.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9047/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9050/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/193 
(ID 4349887)

zveza - ID osnovnega položaja:
8971976 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12911502
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/189 (ID 3031683)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.12.1971, dn.št. 10953/71
Na podlagi darilne pogodbe z dne 13.10.1971, kupne z dne 4.12.1970, dodatka z dne 18.10.1971 in kupne z dne 
26.8.1970 ter dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica vožnje z vsemi vozili in prehodne poti v širini 3 
m  preko parc.št. 896/44 kot služečem zemljišču v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/45 kot gospodujočega 
zemljišča.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9047/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9050/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/192 
(ID 3006029)

zveza - ID osnovnega položaja:
8971976 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:09:40

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 896/191
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/191 (ID 1121429)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

V korist vsakokratnega lastnika nepremičnine so vpisane te pravice oziroma pravna dejstva:
 

1. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/197 (ID 2508670)
ID pravice 13063960

2. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/170 (ID 4961022)
ID pravice 12909778

3. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/197 (ID 2508670)
ID pravice 13064053

4. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/196 (ID 4859742)
ID pravice 13064057

5. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/188 (ID 4543388)
ID pravice 12901323

6. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/179 (ID 3776132)
ID pravice 12901570

7. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/186 (ID 2864012)
ID pravice 12901691

8. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/181 (ID 4394393)
ID pravice 12901692

9. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/184 (ID 4315824)
ID pravice 12901877
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10. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/189 (ID 3031683)
ID pravice 12901911

11. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/187 (ID 3031661)
ID pravice 12901944

12. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/180 (ID 3891508)
ID pravice 12902196

13. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/178 (ID 3271898)
ID pravice 12902202

14. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/185 (ID 4483499)
ID pravice 12908815

15. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/193 (ID 4349887)
ID pravice 12908896

16. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/192 (ID 3006029)
ID pravice 12909121

17. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/169 (ID 990103)
ID pravice 12909195

18. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/168 (ID 3173399)
ID pravice 12909396

19. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/234 (ID 6539556)
ID pravice 12909643

20. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/196 (ID 4859742)
ID pravice 13063965

 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8969857
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   04.08.2015 15:28:17

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12911356 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12908406 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
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ID pravice / zaznambe 12908406
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/191 (ID 1121429)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.12.1971, Dn.št. 10952/1971
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 26.8.1970 in dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica 
prehodne in vozne poti preko parc.št. 896/46 kot služečem zemljišču v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/45 te
k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9049/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9050/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/193 
(ID 4349887)

zveza - ID osnovnega položaja:
8969857 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12911356
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/191 (ID 1121429)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.12.1971, Dn.št. 10952/1971
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 26.8.1970 in dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica 
prehodne in vozne poti preko parc.št. 896/46 kot služečem zemljišču v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/45 te
k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9049/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9050/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/192 
(ID 3006029)

zveza - ID osnovnega položaja:
8969857 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:09:45

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 896/193
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/193 (ID 4349887)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

V korist vsakokratnega lastnika nepremičnine so vpisane te pravice oziroma pravna dejstva:
 

1. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/197 (ID 2508670)
ID pravice 13064438

2. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/178 (ID 3271898)
ID pravice 12910465

3. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/191 (ID 1121429)
ID pravice 12908406

4. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/188 (ID 4543388)
ID pravice 12908641

5. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/185 (ID 4483499)
ID pravice 12908832

6. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/179 (ID 3776132)
ID pravice 12909123

7. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/169 (ID 990103)
ID pravice 12909226

8. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/181 (ID 4394393)
ID pravice 12909301

9. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/168 (ID 3173399)
ID pravice 12909424
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10. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/184 (ID 4315824)
ID pravice 12909640

11. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/234 (ID 6539556)
ID pravice 12909646

12. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/189 (ID 3031683)
ID pravice 12909769

13. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/170 (ID 4961022)
ID pravice 12909780

14. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/190 (ID 3640906)
ID pravice 12909916

15. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/180 (ID 3891508)
ID pravice 12910414

16. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/196 (ID 4859742)
ID pravice 13064450

 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17448994
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   25.09.2015 12:00:17

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12908896 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12914073 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12908896
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/193 (ID 4349887)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.12.1971, Dn.št. 10591/1971
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4.12.1970 in dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica 
prehodne in vozne poti preko parc.št. 896/45 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9049/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9050/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/191 
(ID 1121429)
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zveza - ID osnovnega položaja:
17448994 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12914073
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/193 (ID 4349887)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.12.1971, Dn.št. 10591/1971
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4.12.1970 in dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica 
prehodne in vozne poti preko parc.št. 896/45 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9049/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9050/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/190 
(ID 3640906)

zveza - ID osnovnega položaja:
17448994 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:09:50

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 896/195
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/195 (ID 4015573)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9073051
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   05.08.2010 10:31:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:09:56

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 3 - določi VS
ID znak: parcela 1722 896/197
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/197 (ID 2508670)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

V korist vsakokratnega lastnika nepremičnine so vpisane te pravice oziroma pravna dejstva:
 

1. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/179 (ID 3776132)
ID pravice 13063248

2. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/169 (ID 990103)
ID pravice 13063249

3. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/168 (ID 3173399)
ID pravice 13063251

4. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/178 (ID 3271898)
ID pravice 13063266

5. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/234 (ID 6539556)

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
ID pravice 13063253

6. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/170 (ID 4961022)
ID pravice 13063256

 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17514925
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
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naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.10.2015 09:09:17

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
13066198 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
13064896 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
13063960 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
13064438 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
13064279 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
13066732 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
13066793 17.12.2008 10:20:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
13064053 17.12.2008 10:20:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 13063960
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/197 (ID 2508670)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.12.1971, Dn.št. 10952/1971
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 26.8.1970 in dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica 
prehodne in vozne poti preko parc.št. 896/42 kot služečem zemljišču v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/45 te
k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9049/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9740/2011 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/191 
(ID 1121429)

zveza - ID osnovnega položaja:
17514925 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 13064279
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/197 (ID 2508670)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
   Vlož. 24.12.1971, dn.št. 10953/71
Na podlagi darilne pogodbe z dne 13.10.1971, kupne z dne 4.12.1970, dodatka z dne 18.10.1971 in kupne z dne 
26.8.1970 ter dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica vožnje z vsemi vozili in prehodne poti v širini 3 
m  preko parc.št. 896/42 kot služečem zemljišču v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/43 kot gospodujočega 
zemljišča.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9740/2011 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/185 
(ID 4483499)

zveza - ID osnovnega položaja:
17514925 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 13064438
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/197 (ID 2508670)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.12.1971, Dn.št. 10591/1971
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4.12.1970 in dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica 
prehodne in vozne poti preko parc.št. 896/42 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9050/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9740/2011 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/193 
(ID 4349887)

zveza - ID osnovnega položaja:
17514925 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 13064896
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/197 (ID 2508670)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.12.1971, Dn.št. 10591/1971
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4.12.1970 in dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica 
prehodne in vozne poti preko parc.št. 896/42 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9050/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9740/2011 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/192 
(ID 3006029)

zveza - ID osnovnega položaja:
17514925 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 13066198
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/197 (ID 2508670)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
   Vlož. 24.12.1971, dn.št. 10953/71
Na podlagi darilne pogodbe z dne 13.10.1971, kupne z dne 4.12.1970, dodatka z dne 18.10.1971 in kupne z dne 
26.8.1970 ter dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica vožnje z vsemi vozili in prehodne poti v širini 3 
m  preko parc.št. 896/42 kot služečem zemljišču v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/43 kot gospodujočega 
zemljišča.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
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Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9740/2011 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/184 
(ID 4315824)

zveza - ID osnovnega položaja:
17514925 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 13066732
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/197 (ID 2508670)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 24.12.1971, Dn.št. 10952/1971
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 26.8.1970 in dodatka z dne 18.10.1971 se vknjiži služnostna pravica 
prehodne in vozne poti preko parc.št. 896/42 kot služečem zemljišču v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/45 te
k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9049/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9740/2011 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/190 
(ID 3640906)

zveza - ID osnovnega položaja:
17514925 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 13064053
čas začetka učinkovanja 17.12.2008 10:20:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/197 (ID 2508670)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o služnostni pravici preko parc. št. 896/42 k.o. Trnovsko predmestje z dne 14.11.2008se pri parc. 
št. 896/42 k.o. Trnovsko predmestje vknjiži služnostna pravica za napeljavo električnega priključka in kabla in 
vzdrževanja električne napeljave električnega kabla, za potrebe stanovanjske stavbe na naslovu Koleševa ulica 17, 
Ljubljana v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 896/46 vpisane v vl.št. 3670 k.o. Trnovsko predmestje.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9049/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9740/2011 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/191 
(ID 1121429)

zveza - ID osnovnega položaja:
17514925 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 13066793
čas začetka učinkovanja 17.12.2008 10:20:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/197 (ID 2508670)
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podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o služnostni pravici preko parc. št. 896/42 k.o. Trnovsko predmestje z dne 14.11.2008se pri parc. 
št. 896/42 k.o. Trnovsko predmestje vknjiži služnostna pravica za napeljavo električnega priključka in kabla in 
vzdrževanja električne napeljave električnega kabla, za potrebe stanovanjske stavbe na naslovu Koleševa ulica 17, 
Ljubljana v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 896/46 vpisane v vl.št. 3670 k.o. Trnovsko predmestje.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9049/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9740/2011 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/190 
(ID 3640906)

zveza - ID osnovnega položaja:
17514925 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:10:01

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 896/233
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17627556
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.01.2016 12:16:32

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12915784 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
13067408 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12911494 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12909642 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
13063253 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12913687 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12914130 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12909641 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12909646 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12911223 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12912097 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12910730 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12909643 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12913229 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
13043461 11.03.2010 13:20:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12914657 11.03.2010 13:20:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
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ID pravice / zaznambe 12909641
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/182 
(ID 3812076)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627556 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12909642
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/185 
(ID 4483499)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627556 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12909643
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
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preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9049/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/191 
(ID 1121429)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627556 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12909646
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9050/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/193 
(ID 4349887)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627556 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12910730
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9047/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/188 
(ID 4543388)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627556 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
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Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12911223
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/183 
(ID 2300511)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627556 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12911494
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9050/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/192 
(ID 3006029)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627556 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12912097
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
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Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9046/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/181 
(ID 4394393)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627556 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12913229
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/184 
(ID 4315824)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627556 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12913687
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9047/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/189 
(ID 3031683)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627556 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12914130
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9049/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/190 
(ID 3640906)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627556 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12915784
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9046/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/180 
(ID 3891508)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627556 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 13063253
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
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 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9740/2011 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/197 
(ID 2508670)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627556 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 13067408
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9740/2011 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/196 
(ID 4859742)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627556 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12914657
čas začetka učinkovanja 11.03.2010 13:20:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti opr. št. SV 72/10 z dne 4.3.2010se pri parc. št. 896/3 k.o. 
Trnovsko predmestje, vknjiži stvarna služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravil in rekonstrukcije 
elektroenergetskega omrežja, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št. 896/56 iste k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9039/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/174 
(ID 2725420)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627556 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 13043461
čas začetka učinkovanja 11.03.2010 13:20:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti opr. št. SV 72/10 z dne 4.3.2010se pri parc. št. 896/3 k.o. 
Trnovsko predmestje, vknjiži stvarna služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravil in rekonstrukcije 
elektroenergetskega omrežja, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št. 896/56 iste k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9039/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 3978 z DN št. 38680/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/175 
(ID 4730112)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627556 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:10:06

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 896/234
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/234 (ID 6539556)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17627557
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.01.2016 12:16:32

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12915784 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
13067408 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12911494 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12909642 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
13063253 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12913687 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12914130 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12909641 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12909646 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12911223 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12912097 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12910730 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12909643 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12913229 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
13043461 11.03.2010 13:20:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12914657 11.03.2010 13:20:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
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ID pravice / zaznambe 12909641
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/182 
(ID 3812076)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627557 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12909642
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/185 
(ID 4483499)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627557 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12909643
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
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preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9049/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/191 
(ID 1121429)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627557 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12909646
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9050/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/193 
(ID 4349887)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627557 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12910730
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9047/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/188 
(ID 4543388)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627557 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
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Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12911223
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/183 
(ID 2300511)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627557 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12911494
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9050/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/192 
(ID 3006029)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627557 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12912097
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
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Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9046/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/181 
(ID 4394393)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627557 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12913229
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9048/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/184 
(ID 4315824)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627557 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12913687
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9047/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/189 
(ID 3031683)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627557 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12914130
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9049/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/190 
(ID 3640906)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627557 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12915784
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9046/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/180 
(ID 3891508)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627557 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 13063253
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
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 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9740/2011 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/197 
(ID 2508670)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627557 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 13067408
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.10.1974, Dn.št. 9084/1974
Prenese se iz vl.št. 686 te k.o. vpis:
Vlož. 30.3.1970, Dn.št. 2369/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.3.1970 se vknjiži služnostna pravica vozne in prehodne poti v širini 3m 
preko parc.št. 896/3 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 896/41, 896/42, 896/43 po delitvi tudi 896/58, 896/44, 
896/45 in 896/46 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9740/2011 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/196 
(ID 4859742)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627557 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12914657
čas začetka učinkovanja 11.03.2010 13:20:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti opr. št. SV 72/10 z dne 4.3.2010se pri parc. št. 896/3 k.o. 
Trnovsko predmestje, vknjiži stvarna služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravil in rekonstrukcije 
elektroenergetskega omrežja, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št. 896/56 iste k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9039/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/174 
(ID 2725420)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627557 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 13043461
čas začetka učinkovanja 11.03.2010 13:20:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/233 (ID 6539555)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti opr. št. SV 72/10 z dne 4.3.2010se pri parc. št. 896/3 k.o. 
Trnovsko predmestje, vknjiži stvarna služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravil in rekonstrukcije 
elektroenergetskega omrežja, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št. 896/56 iste k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9039/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 9045/2010 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 3978 z DN št. 38680/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 896/175 
(ID 4730112)

zveza - ID osnovnega položaja:
17627557 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:10:11

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 897/5
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 897/5 (ID 643531)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3564828
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.02.2010 11:15:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
17218652 18.05.2015 13:56:52 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 17218652
čas začetka učinkovanja 18.05.2015 13:56:52
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 897/5 (ID 643531)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist za gradnjo elektro kabelske kanalizacije po Marentičevi 
ulici, ulici Dušana Kraigerja, cesti na Mesarico, Koleševi ulici in ulici Lovra Klemenčiča z dne 28.4.2015 se vknjiži 
služnostna pravica gradnje, obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora elektro kabelske kanalizacije, 
vključno z ustreznimi dostopi in dovozi, na odseku dolžine 158 m in širine 1 m levo in desno od osi elektro kabelske 
kanalizacije, kot to izhaja iz PGD št. 297100/13 iz marca 2014, ki ga je izdelal PUZ d.o.o., Slovenčeva ulica 97, 
Ljubljana, za čas obratovanja elektro kabelske kanalizacije
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
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začetek učinkovanja vpisa imetnika   18.05.2015 13:56:52
zveza - ID osnovnega položaja:

3564828 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:10:16

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 897/206
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 897/206 (ID 6456472)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17209631
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   21.05.2015 12:18:36

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
17207287 18.05.2015 14:28:22 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 17207287
čas začetka učinkovanja 18.05.2015 14:28:22
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 897/207 (ID 6456471)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist za gradnjo elektro kabelske kanalizacije po Marentičevi 
ulici, ulici Dušana Kraigerja, cesti na Mesarico, Koleševi ulici in ulici Lovra Klemenčiča z dne 28.4.2015 se vknjiži 
služnostna pravica gradnje, obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora elektro kabelske kanalizacije, 
vključno z ustreznimi dostopi dostopi in dovozi, na odseku dolžine 156 m in širine 1 m levo in desno od osi elektro 
kabelske kanalizacije, kot to izhaja iz PGD št. 297100/13 iz marca 2014, ki ga je izdelal PUZ d.o.o., Slovenčeva ulica 
97, Ljubljana, za čas obratovanja elektro kabelske kanalizacije.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
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začetek učinkovanja vpisa imetnika   18.05.2015 14:28:22
zveza - ID osnovnega položaja:

17209631 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:10:21

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 897/207
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 897/207 (ID 6456471)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17209630
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   21.05.2015 12:18:36

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
17207287 18.05.2015 14:28:22 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 17207287
čas začetka učinkovanja 18.05.2015 14:28:22
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 897/207 (ID 6456471)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist za gradnjo elektro kabelske kanalizacije po Marentičevi 
ulici, ulici Dušana Kraigerja, cesti na Mesarico, Koleševi ulici in ulici Lovra Klemenčiča z dne 28.4.2015 se vknjiži 
služnostna pravica gradnje, obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora elektro kabelske kanalizacije, 
vključno z ustreznimi dostopi dostopi in dovozi, na odseku dolžine 156 m in širine 1 m levo in desno od osi elektro 
kabelske kanalizacije, kot to izhaja iz PGD št. 297100/13 iz marca 2014, ki ga je izdelal PUZ d.o.o., Slovenčeva ulica 
97, Ljubljana, za čas obratovanja elektro kabelske kanalizacije.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
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začetek učinkovanja vpisa imetnika   18.05.2015 14:28:22
zveza - ID osnovnega položaja:

17209630 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:10:26

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 898/16
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 898/16 (ID 4571811)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7348288
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 10:08:23

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12387469 01.02.1999 10:54:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12467337 01.02.1999 10:54:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
17207294 18.05.2015 14:06:38 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
17690700 22.01.2016 10:05:42 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12387469
čas začetka učinkovanja 01.02.1999 10:54:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 898/16 (ID 4571811)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi 2. člena ZLNDL (Ur.l. RS št. 44/97), izročilne pogodbe z dne 16.08.1988, odloka o določitvi zemljišč 
namenjenih za stanovanjsko in drugo kompleksno graditev na območju soseske VS-102/2 Rakova Jelša z 22.04.1981, 
št. 464-2/80 (Ur.l. SRS št. 15/81)Iz vl. št. 483 (  Vlož. 19.12.1930, Dn.št. 2372/1930
Temeljem služnostne pogodbe z dne 22.8.1930 se vknjiži služnostna pravica pešpota po parc.št. 898/1 sedaj tudi 
898/16, 898/17, 898/18, 898/19, 898/20, 898/26 in 898/30 in sicer od javne ceste po srednji pešpoti od hiše, potem 
mimo hiše do konca njive in končno ob robu travnika do parc.št. 898/2 v korist Koser Tugomera oz. njegovim 
sedanjim najožjim sorodnikom in njegovim pravnim naslednikom kot lastnikom parc.št. 898/2 sedaj tudi 898/31 in 
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898/32 te k.o.  
).
Dovoli se --Vknjižba pridobitve služnosti-- zaradi prepisa.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 898/2 (ID 
1025026)

zveza - ID osnovnega položaja:
7348288 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12467337
čas začetka učinkovanja 01.02.1999 10:54:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 898/16 (ID 4571811)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi 2. člena ZLNDL (Ur.l. RS št. 44/97), izročilne pogodbe z dne 16.08.1988, odloka o določitvi zemljišč 
namenjenih za stanovanjsko in drugo kompleksno graditev na območju soseske VS-102/2 Rakova Jelša z 22.04.1981, 
št. 464-2/80 (Ur.l. SRS št. 15/81)Iz vl. št. 483 (  Vlož. 19.12.1930, Dn.št. 2372/1930
Temeljem služnostne pogodbe z dne 22.8.1930 se vknjiži služnostna pravica pešpota po parc.št. 898/1 sedaj tudi 
898/16, 898/17, 898/18, 898/19, 898/20, 898/26 in 898/30 in sicer od javne ceste po srednji pešpoti od hiše, potem 
mimo hiše do konca njive in končno ob robu travnika do parc.št. 898/2 v korist Koser Tugomera oz. njegovim 
sedanjim najožjim sorodnikom in njegovim pravnim naslednikom kot lastnikom parc.št. 898/2 sedaj tudi 898/31 in 
898/32 te k.o.  
).
Dovoli se --Vknjižba pridobitve služnosti-- zaradi prepisa.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 898/32 
(ID 4207989)

zveza - ID osnovnega položaja:
7348288 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 17207294
čas začetka učinkovanja 18.05.2015 14:06:38
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 898/16 (ID 4571811)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist za gradnjo elektro kabelske kanalizacije po Marentičevi 
ulici, ulici Dušana Kraigerja, cesti na Mesarico, Koleševi ulici in ulici Lovra Klemenčiča z dne 28.4.2015 se vknjiži 
služnostna pravica gradnje, obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora elektro kabelske kanalizacije, 
vključno z ustreznimi dostopi dostopi in dovozi, na odseku dolžine 3 m in širine levo 1 m in desno od osi elektro 
kabelske kanalizacije, kot to izhaja iz PGD št. 297100/13 iz marca 2014, ki ga je izdelal PUZ d.o.o., Slovenčeva ulica 
97, Ljubljana, za čas obratovanja elektro kabelske kanalizacije.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   18.05.2015 14:06:38

zveza - ID osnovnega položaja:
7348288 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 17690700
čas začetka učinkovanja 22.01.2016 10:05:42
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 898/16 (ID 4571811)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist za gradnjo plinovoda na območju Rakove Jelše z dne 
11.11.2015 se vknjiži služnostna pravica izgradnje, uporabe, vzdrževanja in nadzora plinovoda, z ustreznimi dostopi 
in dovozi, v dolžini 253 m in širini 1 m levo in desno od osi plinovoda, kot to izhaja iz PGD št. 297100/13 iz marca 
2014, ki ga je izdelala P.U.Z., Podjetje za urejanje zemljišč d.o.o., Slovenčeva 97, Ljubljana za čas trajanja 
obratovanja plinovoda. 
imetnik:

1. matična številka: 5226406000
firma / naziv: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
naslov: Verovškova ulica 062, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.01.2016 10:05:42

zveza - ID osnovnega položaja:
7348288 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:10:31

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 898/19
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 898/19 (ID 2052197)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7348289
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 10:08:23

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12467988 01.02.1999 10:54:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12388214 01.02.1999 10:54:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
17222633 18.05.2015 14:12:12 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
17690725 22.01.2016 10:20:23 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12388214
čas začetka učinkovanja 01.02.1999 10:54:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 898/19 (ID 2052197)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi 2. člena ZLNDL (Ur.l. RS št. 44/97), izročilne pogodbe z dne 16.08.1988, odloka o določitvi zemljišč 
namenjenih za stanovanjsko in drugo kompleksno graditev na območju soseske VS-102/2 Rakova Jelša z 22.04.1981, 
št. 464-2/80 (Ur.l. SRS št. 15/81)Iz vl. št. 483 (  Vlož. 19.12.1930, Dn.št. 2372/1930
Temeljem služnostne pogodbe z dne 22.8.1930 se vknjiži služnostna pravica pešpota po parc.št. 898/1 sedaj tudi 
898/16, 898/17, 898/18, 898/19, 898/20, 898/26 in 898/30 in sicer od javne ceste po srednji pešpoti od hiše, potem 
mimo hiše do konca njive in končno ob robu travnika do parc.št. 898/2 v korist Koser Tugomera oz. njegovim 
sedanjim najožjim sorodnikom in njegovim pravnim naslednikom kot lastnikom parc.št. 898/2 sedaj tudi 898/31 in 
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898/32 te k.o.  
).
Dovoli se --Vknjižba pridobitve služnosti-- zaradi prepisa.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 898/2 (ID 
1025026)

zveza - ID osnovnega položaja:
7348289 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12467988
čas začetka učinkovanja 01.02.1999 10:54:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 898/19 (ID 2052197)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi 2. člena ZLNDL (Ur.l. RS št. 44/97), izročilne pogodbe z dne 16.08.1988, odloka o določitvi zemljišč 
namenjenih za stanovanjsko in drugo kompleksno graditev na območju soseske VS-102/2 Rakova Jelša z 22.04.1981, 
št. 464-2/80 (Ur.l. SRS št. 15/81)Iz vl. št. 483 (  Vlož. 19.12.1930, Dn.št. 2372/1930
Temeljem služnostne pogodbe z dne 22.8.1930 se vknjiži služnostna pravica pešpota po parc.št. 898/1 sedaj tudi 
898/16, 898/17, 898/18, 898/19, 898/20, 898/26 in 898/30 in sicer od javne ceste po srednji pešpoti od hiše, potem 
mimo hiše do konca njive in končno ob robu travnika do parc.št. 898/2 v korist Koser Tugomera oz. njegovim 
sedanjim najožjim sorodnikom in njegovim pravnim naslednikom kot lastnikom parc.št. 898/2 sedaj tudi 898/31 in 
898/32 te k.o.  
).
Dovoli se --Vknjižba pridobitve služnosti-- zaradi prepisa.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 898/32 
(ID 4207989)

zveza - ID osnovnega položaja:
7348289 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 17222633
čas začetka učinkovanja 18.05.2015 14:12:12
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 898/19 (ID 2052197)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist za gradnjo elektro kabelske kanalizacije po Marentičevi 
ulici, ulici Dušana Kraigerja, cesti na Mesarico, Koleševi ulici in ulici Lovra Klemenčiča z dne 28.4.2015 se vknjiži 
služnostna pravica gradnje, obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora elektro kabelske kanalizacije, 
vključno z ustreznimi dostopi in dovozi, na odseku dolžine 66 m in širine 1 m levo in desno od osi elektro kabelske 
kanalizacije, kot to izhaja iz PGD št. 297100/13 iz marca 2014l, ki ga je izdelal PUZ d.o.o., Slovenčeva ulica 97, 
Ljubljana, za čas obratovanja elektro kabelske kanalizacije
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   18.05.2015 14:12:12

zveza - ID osnovnega položaja:
7348289 



18.10.2017 - 16:10
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 3 od 3

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 17690725
čas začetka učinkovanja 22.01.2016 10:20:23
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 898/19 (ID 2052197)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist za gradnjo plinovoda na območju Rakove Jelše z dne 
11.11.2015 se vknjiži služnostna pravica izgradnje, uporabe, vzdrževanja in nadzora plinovoda, z ustreznimi dostopi 
in dovozi, v dolžini 120 m in širini 1 m levo in desno od osi plinovoda, kot to izhaja iz PGD št. 297100/13 iz marca 
2014, ki ga je izdelala P.U.Z., Podjetje za urejanje zemljišč d.o.o., Slovenčeva 97, Ljubljana za čas trajanja 
obratovanja plinovoda v korist služnostnega upravičenca. 
imetnik:

1. matična številka: 5226406000
firma / naziv: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
naslov: Verovškova ulica 062, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.01.2016 10:20:23

zveza - ID osnovnega položaja:
7348289 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:10:37

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 898/26
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 898/26 (ID 3396729)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7348290
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 10:08:23

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12391022 01.02.1999 10:54:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12470629 01.02.1999 10:54:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12391022
čas začetka učinkovanja 01.02.1999 10:54:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 898/26 (ID 3396729)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi 2. člena ZLNDL (Ur.l. RS št. 44/97), izročilne pogodbe z dne 16.08.1988, odloka o določitvi zemljišč 
namenjenih za stanovanjsko in drugo kompleksno graditev na območju soseske VS-102/2 Rakova Jelša z 22.04.1981, 
št. 464-2/80 (Ur.l. SRS št. 15/81)Iz vl. št. 483 (  Vlož. 19.12.1930, Dn.št. 2372/1930
Temeljem služnostne pogodbe z dne 22.8.1930 se vknjiži služnostna pravica pešpota po parc.št. 898/1 sedaj tudi 
898/16, 898/17, 898/18, 898/19, 898/20, 898/26 in 898/30 in sicer od javne ceste po srednji pešpoti od hiše, potem 
mimo hiše do konca njive in končno ob robu travnika do parc.št. 898/2 v korist Koser Tugomera oz. njegovim 
sedanjim najožjim sorodnikom in njegovim pravnim naslednikom kot lastnikom parc.št. 898/2 sedaj tudi 898/31 in 
898/32 te k.o.  
).
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Dovoli se --Vknjižba pridobitve služnosti-- zaradi prepisa.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 898/2 (ID 
1025026)

zveza - ID osnovnega položaja:
7348290 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12470629
čas začetka učinkovanja 01.02.1999 10:54:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 898/26 (ID 3396729)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi 2. člena ZLNDL (Ur.l. RS št. 44/97), izročilne pogodbe z dne 16.08.1988, odloka o določitvi zemljišč 
namenjenih za stanovanjsko in drugo kompleksno graditev na območju soseske VS-102/2 Rakova Jelša z 22.04.1981, 
št. 464-2/80 (Ur.l. SRS št. 15/81)Iz vl. št. 483 (  Vlož. 19.12.1930, Dn.št. 2372/1930
Temeljem služnostne pogodbe z dne 22.8.1930 se vknjiži služnostna pravica pešpota po parc.št. 898/1 sedaj tudi 
898/16, 898/17, 898/18, 898/19, 898/20, 898/26 in 898/30 in sicer od javne ceste po srednji pešpoti od hiše, potem 
mimo hiše do konca njive in končno ob robu travnika do parc.št. 898/2 v korist Koser Tugomera oz. njegovim 
sedanjim najožjim sorodnikom in njegovim pravnim naslednikom kot lastnikom parc.št. 898/2 sedaj tudi 898/31 in 
898/32 te k.o.  
).
Dovoli se --Vknjižba pridobitve služnosti-- zaradi prepisa.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 898/32 
(ID 4207989)

zveza - ID osnovnega položaja:
7348290 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:10:41

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 905/1
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 905/1 (ID 3824351)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3559932
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 10:09:08

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
17690738 22.01.2016 10:38:07 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 17690738
čas začetka učinkovanja 22.01.2016 10:38:07
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 905/1 (ID 3824351)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist za gradnjo plinovoda na območju Rakove Jelše z dne 
11.11.2015 se vknjiži služnostna pravica izgradnje, uporabe, vzdrževanja in nadzora plinovoda, z ustreznimi dostopi 
in dovozi, v dolžini 10 m in širini 1 m levo in desno od osi plinovoda, kot to izhaja iz PGD št. 301100/14/PGD iz 
avgusta 2014, ki ga je izdelala P.U.Z., Podjetje za urejanje zemljišč d.o.o., Slovenčeva 97, Ljubljana za čas trajanja 
obratovanja plinovoda v korist služnostnega upravičenca. 
imetnik:

1. matična številka: 5226406000
firma / naziv: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
naslov: Verovškova ulica 062, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.01.2016 10:38:07



18.10.2017 - 16:10
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 2 od 2

zveza - ID osnovnega položaja:
3559932 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:10:47

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 922/2
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 922/2 (ID 736515)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9043698
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   14.06.2010 11:50:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
17690637 22.01.2016 11:19:17 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 17690637
čas začetka učinkovanja 22.01.2016 11:19:17
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 922/2 (ID 736515)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist za gradnjo plinovoda na območju Rakove Jelše z dne 
11.11.2015 se vknjiži služnostna pravica izgradnje, uporabe, vzdrževanja in nadzora plinovoda, z ustreznimi dostopi 
in dovozi, v dolžini 284 m in širini 1 m levo in desno od osi plinovoda, kot to izhaja iz PGD št. 302100/14/PGD iz 
avgusta 2014, ki ga je izdelala P.U.Z., Podjetje za urejanje zemljišč d.o.o., Slovenčeva 97, Ljubljana za čas trajanja 
obratovanja plinovoda v korist služnostnega upravičenca. 
imetnik:

1. matična številka: 5226406000
firma / naziv: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
naslov: Verovškova ulica 062, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.01.2016 11:19:17
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zveza - ID osnovnega položaja:
9043698 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:10:52

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 922/15
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 922/15 (ID 5103013)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9043699
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   14.06.2010 11:50:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:10:57

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 924/5
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 924/5 (ID 948307)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 207405/2017 (ID postopka: 2044814)
začetek postopka 25.09.2017 09:22:18
čas začetka učinkovanja 25.09.2017 09:22:18
vrsta postopka 119 - vknjižba več pravic in pravnih dejstev pri več nepremičninah
stanje zadeve 303 - sklep o vpisu odpravljen
način odločitve o vpisu: 10 - vpis dovoljen v celoti
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3563668
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.08.2011 13:36:22

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:22:12

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 933/13
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 933/13 (ID 3787651)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8878880
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.10.2009 15:15:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:11:02

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 937/14
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 937/14 (ID 6468972)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 207405/2017 (ID postopka: 2044814)
začetek postopka 25.09.2017 09:22:18
čas začetka učinkovanja 25.09.2017 09:22:18
vrsta postopka 119 - vknjižba več pravic in pravnih dejstev pri več nepremičninah
stanje zadeve 303 - sklep o vpisu odpravljen
način odločitve o vpisu: 10 - vpis dovoljen v celoti
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17279774
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:03:37

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11286200 12.08.2010 16:29:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11286200
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 16:29:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 361/155 (ID 4216508)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29.10.2009, se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
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infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekoma Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 16:29:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17279774 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:11:07

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 940/4
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 940/4 (ID 2023365)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3560140
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:13:23

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11277486 12.08.2010 12:09:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11277486
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 12:09:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 940/4 (ID 2023365)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
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Telekom Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 12:09:00

zveza - ID osnovnega položaja:
3560140 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:11:12

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 942/16
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 942/16 (ID 6468967)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17279767
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   10.07.2015 06:19:16

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:22:17

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 945/1
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 945/1 (ID 6444606)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17149525
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   23.05.2017 09:01:27

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11277487 12.08.2010 12:09:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11277487
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 12:09:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 945/1 (ID 6444606)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
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Telekom Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 12:09:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17149525 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:22:22

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 946/4
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 946/4 (ID 6444611)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17149530
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2015 12:28:09

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:22:27

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 947/9
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 947/9 (ID 6444608)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17149527
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2015 12:28:11

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:22:33

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 957/19
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 957/19 (ID 5886825)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 13992024
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.06.2014 11:06:18

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12834238 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12834237 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12858571 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12865792 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12834237
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 957/18 (ID 5886824)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 21.6.1971, Dn.št. 5671/1971
Na podlagi kupne pogodbe z dne 11.6.1971 se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje preko parc.št. 957/1 po 3m 
širokem pasu kot služečem zemljišču v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 957/4 te k.o. 
Zaradi pripisa iz vl. št. 545 z DN št. 8102/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 957/4 (ID 
4422226)
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zveza - ID osnovnega položaja:
13992024 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12834238
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 957/18 (ID 5886824)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 8.10.1975, Dn.št. 7071/1975
Na podlagi darilne pogodbe z dne 2.7.1971 se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje preko parc.št. 957/1 po 3m 
širokem pasu kot služečem zemljišču v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 957/6 te k.o. 
Zaradi pripisa iz vl. št. 545 z DN št. 8102/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 957/24 
(ID 6208639)

2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 957/23 
(ID 6208640)

zveza - ID osnovnega položaja:
13992024 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12858571
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 957/18 (ID 5886824)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 21.6.1971, Dn.št. 5672/1971
Na podlagi kupne pogodbe z dne 11.6.1971 se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje preko parc.št. 957/1 po 3m 
širokem pasu kot služečem zemljišču v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 957/3 te k.o. 
Zaradi pripisa iz vl. št. 545 z DN št. 8102/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 957/3 (ID 
4590147)

zveza - ID osnovnega položaja:
13992024 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12865792
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 957/18 (ID 5886824)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 14.1.1976, Dn.št. 260/1976
Na podlagi darilne pogodbe z dne 18.6.1974, Rup 808/75, se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje preko parc.št. 
957/1 kot služečem zemljišču v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 957/8 te k.o. 
Zaradi pripisa iz vl. št. 545 z DN št. 8102/2008 se prenese vpis.
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Zaradi pripisa iz vl. št. 3818 z DN št. 33815/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 957/8 (ID 
4296639)

zveza - ID osnovnega položaja:
13992024 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:22:38

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 958/3
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 958/3 (ID 6066745)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14867221
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   18.04.2013 14:11:58

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12600327 18.07.2008 10:35:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12600327
čas začetka učinkovanja 18.07.2008 10:35:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 958/3 (ID 6066745)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 16.7.2008se vknjiži stvarna služnost za postavitev betonskega droga
za vpetje prosto zračnega NN elektro voda s pripadajočim temeljenjem na parc. št. 958 k.o. Trnovsko predmestje, kot 
služeči nepremičnini in neomejen dostop za vzdrževanje navedenega elektro voda, v korist objekta na parc. št. 963/4 
k.o. Trnovsko predmestje in vsakokratnega lastnika parc. št. 963/4 k.o. Trnovsko predmesjte, kot gospodujoči 
nepremičnini.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 963/4 (ID 
970109)

zveza - ID osnovnega položaja:
14867221 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:22:43

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 959/3
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 959/3 (ID 6066747)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14867223
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:05:03

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:22:48

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 962/4
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 962/4 (ID 6066753)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15829060
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.07.2013 14:09:43

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12536090 28.11.2006 13:35:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12536089 28.11.2006 13:35:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12575495 06.12.2007 12:59:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12329457 10.04.2008 10:31:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12591360 28.01.2010 09:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12536089
čas začetka učinkovanja 28.11.2006 13:35:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 962/4 (ID 6066753)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 10.11.2006se vknjiži služnostna pravica prekopa in polaganja vse 
potrebne komunalne infrastrukture  za potrebe objekta po parc. št. 962, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 963/4 
te k.o. 
Zaradi pripisa iz vl. št. 553 z DN št. 14431/2007 se prenese vpis.
imetnik:
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1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 963/4 (ID 
970109)

zveza - ID osnovnega položaja:
15829060 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12536090
čas začetka učinkovanja 28.11.2006 13:35:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 962/4 (ID 6066753)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 10.11.2006se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi 
vozili po zemljišču parc. št. 962, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 963/4 te k.o.
Zaradi pripisa iz vl. št. 553 z DN št. 14431/2007 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 963/4 (ID 
970109)

zveza - ID osnovnega položaja:
15829060 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12575495
čas začetka učinkovanja 06.12.2007 12:59:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 962/4 (ID 6066753)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi kupne pogodbe z dne 24.12.1968se pri parc. št. 962 k.o. Trnovsko predmestje, vknjiži služnostna pravica 
za hojo in vožnjo, ki sta potrebni za normalno uporabo kupljene parcele, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 
963/3 iste te k.o.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 963/3 (ID 
3872035)

zveza - ID osnovnega položaja:
15829060 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12329457
čas začetka učinkovanja 10.04.2008 10:31:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 962/4 (ID 6066753)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi kupne pogodbe z dne 24.12.1968, ki se nahaja v zbirki listin pod dn.št. 1029/1971se pri parc. št. 962 k.o. 
Trnovsko predmestje, vknjiži služnostna pravica za hojo in vožnjo, ki sta potrebni za normalno uporabo kupljene 
parcele, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 963/2 iste te k.o.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 963/2 (ID 
2864030)
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zveza - ID osnovnega položaja:
15829060 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12591360
čas začetka učinkovanja 28.01.2010 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 962/4 (ID 6066753)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti, opr. št. SV - 46/10 z dne 27.1.2010se vknjiži stvarna služnost 
uporabe in vzdrževanja komunalnih vodov (elektrika, voda, plin, kanalizacija, itd.) po obstoječi poti na parc. št. 962 
k.o. Trnovsko predmestje v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 963/2 k.o. Trnovsko predmestje.  
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 963/2 (ID 
2864030)

zveza - ID osnovnega položaja:
15829060 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:22:53

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 963/7
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 963/7 (ID 6066751)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15829059
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.07.2013 14:09:43

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12591361 28.01.2010 09:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12591361
čas začetka učinkovanja 28.01.2010 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 963/7 (ID 6066751)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti, opr. št. SV - 46/10 z dne 27.1.2010se vknjiži stvarna služnost 
uporabe in vzdrževanja komunalnih vodov (elektrika, voda, plin, kanalizacija, itd.) poobstoječi poti na parc. št. 963/1 
k.o. Trnovsko predmestje v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 963/2 k.o. Trnovsko predmestje.  
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 963/2 (ID 
2864030)

zveza - ID osnovnega položaja:
15829059 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
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Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:11:17

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 964/9
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 964/9 (ID 6442474)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17141656
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.05.2015 12:26:54

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:22:58

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 964/10
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 964/10 (ID 6442475)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17141657
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.05.2015 12:26:54

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:23:03

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 984/12
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 984/12 (ID 6444596)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17149515
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 18:32:05

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11559166 17.11.2004 09:00:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11559166
čas začetka učinkovanja 17.11.2004 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 984/13 (ID 6444594)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi odločbe RS UE Izpostava Moste Polje št. 321-125/2004-9 z dne 4.10.2004se zaznamuje, da je 
nepremičnina, zaščitena kmetija.
Zaradi pripisa iz vl. št. 559 z DN št. 6168/2008 se prenese vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

17149515 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:23:09

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 987/10
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 987/10 (ID 6444558)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17149462
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:10:16

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11286214 12.08.2010 16:42:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11286214
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 16:42:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 992/2 (ID 3338219)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29.10.2009, se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
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Telekoma Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 16:42:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17149462 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:23:14

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 988/10
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 988/10 (ID 6444560)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 18675966
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 10:08:23

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11277488 12.08.2010 12:15:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11277488
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 12:15:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 988/10 (ID 6444560)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
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Telekom Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 12:15:00

zveza - ID osnovnega položaja:
18675966 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:23:19

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1722 989/9
 

katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 989/9 (ID 6444564)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17149471
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   23.05.2017 09:01:27

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11982949 01.01.1849 00:00:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  
11277498 12.08.2010 12:20:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11982949
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 989/10 (ID 6444563)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.2.1999, Dn.št. 2166/1999
Na podlagi pravnom. odločbe Upravne enote Lj. Izpostava Moste Polje, z dne 15.2.1999, opr.št. 321-92/98-09-DŽ/10,
se zaznamuje, da so  nepremičnine vpisane v tem vložku zaščitena kmetija. 
zveza - ID osnovnega položaja:

17149471 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 11277498
čas začetka učinkovanja 12.08.2010 12:20:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE parcela 989/10 (ID 6444563)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d..
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.08.2010 12:20:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17149471 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:25:33

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1738 572/6
 

katastrska občina 1738 DRAVLJE parcela 572/6 (ID 5906309)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14104069
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.12.2011 10:51:32

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:25:38

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1738 575/8
 

katastrska občina 1738 DRAVLJE parcela 575/8 (ID 5906303)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14104061
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:10:16

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
17121993 13.04.2015 11:14:21 609 - zaznamba javnega dobra  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 17121993
čas začetka učinkovanja 13.04.2015 11:14:21
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 1738 DRAVLJE parcela 74/1 (ID 6386287)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
opr. št. postopka 7113-87/2014-65
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočne odločbe MOL OGDP, št. 7113-87/2014-65, z dne 9.3.2015, se pri, v predlogu in odločbi 
navedenih nepremičninah, vpiše v zemljiško knjigo zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
zveza - ID osnovnega položaja:

14104061 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:25:43

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1738 575/10
 

katastrska občina 1738 DRAVLJE parcela 575/10 (ID 5906305)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14104063
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:10:16

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
17121993 13.04.2015 11:14:21 609 - zaznamba javnega dobra  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 17121993
čas začetka učinkovanja 13.04.2015 11:14:21
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 1738 DRAVLJE parcela 74/1 (ID 6386287)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
opr. št. postopka 7113-87/2014-65
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočne odločbe MOL OGDP, št. 7113-87/2014-65, z dne 9.3.2015, se pri, v predlogu in odločbi 
navedenih nepremičninah, vpiše v zemljiško knjigo zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
zveza - ID osnovnega položaja:

14104063 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:25:49

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1738 623/1
 

katastrska občina 1738 DRAVLJE parcela 623/1 (ID 2744705)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 92630/2017 (ID postopka: 1929939)
začetek postopka 24.04.2017 14:09:51
čas začetka učinkovanja 24.04.2017 14:09:51
vrsta postopka 302 - vpis izvedene pravice ali pravnega dejstva iz četrtega odstavka 13. a člena ZZK-1 pri 

osnovnih pravnih položajih ene nepremičnine
stanje zadeve 303 - sklep o vpisu odpravljen
način odločitve o vpisu: 10 - vpis dovoljen v celoti
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 92680/2017 (ID postopka: 1929989)
začetek postopka 24.04.2017 14:27:38
čas začetka učinkovanja 24.04.2017 14:27:38
vrsta postopka 302 - vpis izvedene pravice ali pravnega dejstva iz četrtega odstavka 13. a člena ZZK-1 pri 

osnovnih pravnih položajih ene nepremičnine
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 126673/2017 (ID postopka: 1964082)
začetek postopka 07.06.2017 14:47:51
čas začetka učinkovanja 07.06.2017 14:47:51
vrsta postopka 302 - vpis izvedene pravice ali pravnega dejstva iz četrtega odstavka 13. a člena ZZK-1 pri 

osnovnih pravnih položajih ene nepremičnine
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7963895
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.12.2008 08:55:00
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omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
18959593 24.04.2017 13:51:17 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 18959593
čas začetka učinkovanja 24.04.2017 13:51:17
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1738 DRAVLJE parcela 623/1 (ID 2744705)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti z dne 07.04.2017 se vknjiži služnostna pravica izgradnje, 
obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora priključka na meteorno kanalizacijo v dolžini 18,76 m in širini 1,0
m levo in desno od osi meteorne kanalizacije, z ustreznimi dostopi in dovozi, kot to izhaja iz PGD št. 02-16 iz avgusta
2016, družbe AMPL d.o.o., Stoženska 12, Ljubljana
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1738 DRAVLJE parcela 622/5 (ID 6083136)
2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1738 DRAVLJE parcela 623/6 (ID 2124293)
3. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1738 DRAVLJE parcela 623/7 (ID 3973058)
4. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1738 DRAVLJE parcela 624/4 (ID 6084133)
5. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1738 DRAVLJE parcela 625/4 (ID 6084129)
6. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1738 DRAVLJE parcela 626/22 (ID 6084131)
7. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1738 DRAVLJE parcela 1644/23 (ID 6620916)
8. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1738 DRAVLJE parcela 729/14 (ID 6606740)
9. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1738 DRAVLJE parcela 728/9 (ID 6606744)

10. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1738 DRAVLJE parcela 727/12 (ID 6606742)
11. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1738 DRAVLJE parcela 726/3 (ID 177844)

zveza - ID osnovnega položaja:
7963895 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:25:54

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1738 1756/3
 

katastrska občina 1738 DRAVLJE parcela 1756/3 (ID 689431)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7374985
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.01.2009 14:40:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11240186 15.07.2009 09:30:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11240186
čas začetka učinkovanja 15.07.2009 09:30:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1738 DRAVLJE parcela 1756/3 (ID 689431)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti v javno korist za električno omrežje z dne 24.3.2009se na parc. št. 
1756/3 te k.o. vknjiži služnostna pravica izgradnje EKK, pravica vzdrževanja, popravila in nadzor predvidene EKK, 
pravica dostopa in prehoda ob vsakem času do nepremičnine.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   15.07.2009 09:30:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7374985 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:23:24

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1740 76/7
 

katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA parcela 76/7 (ID 67534)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6182137
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:10:16

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
16124411 02.11.2009 14:02:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 16124411
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 14:02:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA parcela 76/7 (ID 67534)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009  se vknjiži se 
stvarna služnost, ki obsega:
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
- dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
obratovanja in vzdrževanja;
- odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 14:02:00

zveza - ID osnovnega položaja:
6182137 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:23:29

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1740 125/7
 

katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA parcela 125/7 (ID 5176776)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8011129
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   14.02.2005 09:20:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269618 29.04.2010 18:22:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269618
čas začetka učinkovanja 29.04.2010 18:22:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA parcela 125/7 (ID 5176776)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:



18.10.2017 - 16:23
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 2 od 2

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.04.2010 18:22:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8011129 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:23:34

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1740 221/18
 

katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA parcela 221/18 (ID 2816204)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8386179
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.02.2015 11:03:44

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:23:39

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1740 222/11
 

katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA parcela 222/11 (ID 3488224)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8386180
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.02.2015 11:03:44

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:23:45

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1740 512/4
 

katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA parcela 512/4 (ID 5104370)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6551343
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:10:16

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12386925 17.04.2002 09:57:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
15454747 02.11.2009 14:02:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12386925
čas začetka učinkovanja 17.04.2002 09:57:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA parcela 512/4 (ID 5104370)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o prenosu lastništva zemljišča parc. št. 512/4 k.o. Spodnja Šiška z dne 20.3.2002, št. 3592-
11092/2002-VŽIz vl. št. 1468 (Na podlagi obvestila GURS Ljubljana, Območne geodetske uprave Ljubljana, 
Izpostava Ljubljana z dne 27.12.2001, št. 90312-361/2001-3 se poočiti, da se vknjižena služnostna pravica dostopa in 
dovoza z osebnimi vozili do parc. št. 510/1 ob vzhodni meji gospodujočega zemljišča parc. št. 510/1 po parc. št. 529/3
(sedaj vsled združitve na parc. št. 512/1 in parc. št. 512/4) v širini 3,5 m, do južne meje parc. št. 512/1 v korist 
vsakokratnih lastnikov parc. št. 510/1 iste k.o.).
Dovoli se --Vknjižba pridobitve služnosti-- zaradi prepisa.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA parcela 510/1 (ID 4139961)
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zveza - ID osnovnega položaja:
6551343 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 15454747
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 14:02:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA parcela 1154 (ID 4947118)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009  se vknjiži se 
stvarna služnost, ki obsega:
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
- dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
obratovanja in vzdrževanja;
- odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 14:02:00

zveza - ID osnovnega položaja:
6551343 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:23:50

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1740 635/2
 

katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA parcela 635/2 (ID 1061047)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9063112
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.07.2010 10:33:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:23:55

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1740 636/9
 

katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA parcela 636/9 (ID 1595778)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9063122
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.07.2010 10:33:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:24:00

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1740 1119/17
 

katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA parcela 1119/17 (ID 2733133)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3622822
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   20.01.2015 10:18:53

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11222678 24.04.2006 11:50:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
15903829 01.09.2011 15:27:32 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11222678
čas začetka učinkovanja 24.04.2006 11:50:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA parcela 1119/17 (ID 2733133)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o služnsotni pravici št. 1308848/05-LM z dne 10.2.2006se na parc.št.1119/17 vknjiži služnostna 
pravica izgradnje, vzdrževanja, popravila in nadzor elektro kabelske kanalizacije, vključno z ostreznimi dostopi v 
korist imetnika pravice.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   24.04.2006 11:50:00

zveza - ID osnovnega položaja:
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3622822 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 15903829
čas začetka učinkovanja 01.09.2011 15:27:32
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA parcela 1119/1 (ID 2900678)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI
opr. št. postopka N 251/2011
dodatni opis:
Zaznamba uvedbe postopka določitve pripadajočega zemljišča
Predlagatelji: Mitja Peruš in ostali
imetnik:

1. EMŠO: 2910969******
osebno ime: Mitja Peruš
naslov: Žibertova ulica 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.09.2011 15:27:32

zveza - ID osnovnega položaja:
3622822 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 



18.10.2017 - 16:24
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:24:05

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1740 1451/7
 

katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA parcela 1451/7 (ID 6228223)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15686780
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   17.06.2013 18:05:56

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:24:11

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1740 1589/2
 

katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA parcela 1589/2 (ID 1945237)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6710925
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:12:18

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11977520 01.01.1849 00:00:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  
18273688 19.10.2016 14:01:09 617 - zaznamba drugega pravnega dejstva  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11977520
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA parcela 1589/2 (ID 1945237)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 30.8.1989, Dn.št. 6435/1989

Po odloku o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost (Ur.l. SRS, št. 21/84) se 
zaznamuje, da so parc. št. 1551/2, parc. št. 1549/2, parc. št. 1549/1, parc. št. 1521/1, parc. št. 1521/2, parc. št. 1589/2, 
parc. št. 1526, parc. št. 1516, parc. št. 1472, parc. št. 1477, parc. št. 1555/3, parc. št. 1552/2 in parc. št. 1551/1, naravna
znamenitost.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 7092/2006 se poočiti drugi vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

6710925 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 18273688
čas začetka učinkovanja 19.10.2016 14:01:09
vrsta pravice / zaznambe 617 - zaznamba drugega pravnega dejstva
glavna nepremičnina: katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA parcela 1619 (ID 1441479)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočno Ugotovitvenih odločb Občinske uprave Mestne občine Ljubljana, z dne 15.04.2016, se pri 
nepremičninah zaznamuje obstoj pravnega dejstva in sicer, da nepremičnine ležijo v zavarovanem območju Krajinski 
park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, zavarovanem z Odlokom o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib 
(Uradni list RS, št. 78/15).
zveza - ID osnovnega položaja:

6710925 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:24:15

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1740 1606/5
 

katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA parcela 1606/5 (ID 6228221)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16827505
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   20.11.2014 14:53:22

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:25:59

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1749 869/2
 

katastrska občina 1749 GAMELJNE parcela 869/2 (ID 1599300)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6187291
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   10.04.2017 19:34:18

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11235950 18.11.2009 11:42:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11235950
čas začetka učinkovanja 18.11.2009 11:42:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1749 GAMELJNE parcela 869/2 (ID 1599300)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   18.11.2009 11:42:00

zveza - ID osnovnega položaja:
6187291 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:26:04

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1749 869/3
 

katastrska občina 1749 GAMELJNE parcela 869/3 (ID 2608007)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6187292
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   10.04.2017 19:34:18

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11235950 18.11.2009 11:42:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11235950
čas začetka učinkovanja 18.11.2009 11:42:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1749 GAMELJNE parcela 869/2 (ID 1599300)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   18.11.2009 11:42:00

zveza - ID osnovnega položaja:
6187292 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:26:09

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1749 872
 

katastrska občina 1749 GAMELJNE parcela 872 (ID 2807000)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6609941
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:07:57

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11235951 18.11.2009 11:42:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11235951
čas začetka učinkovanja 18.11.2009 11:42:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1749 GAMELJNE parcela 872 (ID 2807000)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:



18.10.2017 - 16:26
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 2 od 2

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   18.11.2009 11:42:00

zveza - ID osnovnega položaja:
6609941 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:26:14

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1749 1560/1
 

katastrska občina 1749 GAMELJNE parcela 1560/1 (ID 3031927)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3635629
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   20.01.2015 10:18:53

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12848824 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12870672 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12841281 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12870671 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12865952 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12841281
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1749 GAMELJNE parcela 1560/1 (ID 3031927)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 21.6.1973, Dn. št. 5451/1973
Po delilni pogodbi z dne 21.12.1970 se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi vozili in gonjenje živine po 
parc. št. 1560/1 po delitvi tudi 1560/3 v korist vsakokratnih lastnikov 910/5, 910/3 in 910/1 sedaj deljena še v parc. št. 
910/10 in 910/11 te k.o.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1749 GAMELJNE parcela 910/10 (ID 2806357)
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zveza - ID osnovnega položaja:
3635629 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12848824
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1749 GAMELJNE parcela 1560/1 (ID 3031927)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 21.6.1973, Dn. št. 5451/1973
Po delilni pogodbi z dne 21.12.1970 se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi vozili in gonjenje živine po 
parc. št. 1560/1 po delitvi tudi 1560/3 v korist vsakokratnih lastnikov 910/5, 910/3 in 910/1 sedaj deljena še v parc. št. 
910/10 in 910/11 te k.o.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1749 GAMELJNE parcela 910/3 (ID 119462)
zveza - ID osnovnega položaja:

3635629 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12865952
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1749 GAMELJNE parcela 1560/1 (ID 3031927)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 21.6.1973, Dn. št. 5451/1973
Po delilni pogodbi z dne 21.12.1970 se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi vozili in gonjenje živine po 
parc. št. 1560/1 po delitvi tudi 1560/3 v korist vsakokratnih lastnikov 910/5, 910/3 in 910/1 sedaj deljena še v parc. št. 
910/10 in 910/11 te k.o.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1749 GAMELJNE parcela 910/5 (ID 1923737)
zveza - ID osnovnega položaja:

3635629 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12870671
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1749 GAMELJNE parcela 1560/1 (ID 3031927)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 21.6.1973, Dn. št. 5451/1973
Po delilni pogodbi z dne 21.12.1970 se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi vozili in gonjenje živine po 
parc. št. 1560/1 po delitvi tudi 1560/3 v korist vsakokratnih lastnikov 910/5, 910/3 in 910/1 sedaj deljena še v parc. št. 
910/10 in 910/11 te k.o.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1749 GAMELJNE parcela 910/1 (ID 1462732)
zveza - ID osnovnega položaja:

3635629 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12870672
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1749 GAMELJNE parcela 1560/1 (ID 3031927)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 21.6.1973, Dn. št. 5451/1973
Po delilni pogodbi z dne 21.12.1970 se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi vozili in gonjenje živine po 
parc. št. 1560/1 po delitvi tudi 1560/3 v korist vsakokratnih lastnikov 910/5, 910/3 in 910/1 sedaj deljena še v parc. št. 
910/10 in 910/11 te k.o.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1749 GAMELJNE parcela 910/11 (ID 4821550)
zveza - ID osnovnega položaja:

3635629 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:33:01

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1750 162/2
 

katastrska občina 1750 ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO parcela 162/2 (ID 3743210)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9184147
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 18:32:05

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
18456375 30.12.2016 09:40:20 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 18456375
čas začetka učinkovanja 30.12.2016 09:40:20
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1750 ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO parcela 162/2 (ID 

3743210)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist za gradnjo 1kV kablovoda iz TP Šmartno - Šmarnogorska 
pot št. 208768/16-LM z dne 14.12.2016 se vknjiži služnostna pravica gradnje, obratovanja, rekonstrukcije, 
vzdrževanja in nadzora 1 kV kablovoda, vključno z ustreznimi dostopi in dovozi, na odseku dolžine 55 m in širine 0,6
m levo in desno od osi 1 kV kablovoda, kot to izhaja iz PZI št. ELR2 1400-15 iz maja 2016, ki ga je izdelalo Elektro 
Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, za čas obratovanja 1 kV kablovoda.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
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začetek učinkovanja vpisa imetnika   30.12.2016 09:40:20
zveza - ID osnovnega položaja:

9184147 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:32:36

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1751 246/20
 

katastrska občina 1751 TACEN parcela 246/20 (ID 6230635)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15702760
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.12.2013 12:34:14

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11950887 02.03.2007 09:00:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11950887
čas začetka učinkovanja 02.03.2007 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1751 TACEN parcela 246/19 (ID 6230634)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi odločbe RS, Upravne enote Ljubljana, Izpostave Šiška, št. 330-196/2006-2, z dne 14.7.2006se zaznamuje 
zaščitena kmetija.
zveza - ID osnovnega položaja:

15702760 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:32:40

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1751 247/4
 

katastrska občina 1751 TACEN parcela 247/4 (ID 6230669)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15702804
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.12.2013 12:34:14

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11950885 02.03.2007 09:00:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11950885
čas začetka učinkovanja 02.03.2007 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1751 TACEN parcela 247/4 (ID 6230669)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi odločbe RS, Upravne enote Ljubljana, Izpostave Šiška, št. 330-196/2006-2, z dne 14.7.2006se zaznamuje 
zaščitena kmetija.
zveza - ID osnovnega položaja:

15702804 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:32:46

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1751 251/2
 

katastrska občina 1751 TACEN parcela 251/2 (ID 6230666)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16122387
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.12.2013 12:37:49

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:32:51

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1751 253/2
 

katastrska občina 1751 TACEN parcela 253/2 (ID 6230664)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15702794
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.12.2013 12:34:14

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11950884 02.03.2007 09:00:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11950884
čas začetka učinkovanja 02.03.2007 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1751 TACEN parcela 253/1 (ID 6230665)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi odločbe RS, Upravne enote Ljubljana, Izpostave Šiška, št. 330-196/2006-2, z dne 14.7.2006se zaznamuje 
zaščitena kmetija.
zveza - ID osnovnega položaja:

15702794 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:32:56

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1751 258/5
 

katastrska občina 1751 TACEN parcela 258/5 (ID 6230659)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15702789
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.12.2013 12:34:14

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11950878 02.03.2007 09:00:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11950878
čas začetka učinkovanja 02.03.2007 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1751 TACEN parcela 258/3 (ID 6230661)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi odločbe RS, Upravne enote Ljubljana, Izpostave Šiška, št. 330-196/2006-2, z dne 14.7.2006se zaznamuje 
zaščitena kmetija.
zveza - ID osnovnega položaja:

15702789 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:26:19

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1752 89/4
 

katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 89/4 (ID 2038959)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3641159
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.05.2010 09:28:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:26:24

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1752 90/5
 

katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 90/5 (ID 2376002)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3641161
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.05.2010 09:28:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:26:30

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1752 308/2
 

katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 308/2 (ID 3200409)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3644719
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 18:32:05

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11975506 01.01.1849 00:00:00 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  
11236059 18.11.2009 13:16:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11975506
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 308/2 (ID 3200409)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 20.9.1999, Dn. št. 443/1999
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. I. P 18/99 z dne 13.9.1999 se zaznamuje spor zaradi 
ugotovitve ničnosti darilne pogodbe.
imetnik:

1. EMŠO: podatek ni vpisan  
osebno ime:  Glej dodatni opis
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

zveza - ID osnovnega položaja:
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3644719 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11236059
čas začetka učinkovanja 18.11.2009 13:16:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 308/2 (ID 3200409)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   18.11.2009 13:16:00

zveza - ID osnovnega položaja:
3644719 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:26:35

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1752 314/9
 

katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 314/9 (ID 288107)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8944253
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2008 10:27:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:26:40

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1752 314/10
 

katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 314/10 (ID 5174991)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8514043
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   23.05.2017 09:01:27

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11237992 18.11.2009 13:57:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11237992
čas začetka učinkovanja 18.11.2009 13:57:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 314/10 (ID 5174991)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   18.11.2009 13:57:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8514043 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:26:45

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1752 314/11
 

katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 314/11 (ID 1480551)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8514044
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   23.05.2017 09:01:27

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11237992 18.11.2009 13:57:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11237992
čas začetka učinkovanja 18.11.2009 13:57:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 314/10 (ID 5174991)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   18.11.2009 13:57:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8514044 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:26:50

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1752 315/9
 

katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 315/9 (ID 5094381)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15149633
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.10.2012 15:38:18

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:28:08

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1752 337/22
 

katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 337/22 (ID 2881748)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6287702
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Javno dobro
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   05.01.2001 09:31:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:26:55

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1752 345/1
 

katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 345/1 (ID 4831389)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6269636
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.09.2008 12:10:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11236094 18.11.2009 14:04:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11236094
čas začetka učinkovanja 18.11.2009 14:04:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 345/1 (ID 4831389)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   18.11.2009 14:04:00

zveza - ID osnovnega položaja:
6269636 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:27:27

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1752 363/15
 

katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 363/15 (ID 2628857)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7441786
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   31.05.2012 13:26:13

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12693605 30.01.2002 11:20:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12687407 30.01.2002 11:20:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12694867 30.01.2002 11:20:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12687407
čas začetka učinkovanja 30.01.2002 11:20:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 363/15 (ID 2628857)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 6.6.2001, vknjižbenega dovoljenja z dne 3.3.2004 v zvezi z 
notarskim zapisom prodajne pogodbe, opr. št. SV 21-01/02 z dne 16.1.2002se vknjiži služnostne pravice hoje in 
vožnje z motornimi vozili ter morebitne komunalne posege po parc. št. 363/15 v korist vsakokratnega lastnika parc,. 
št. 366/1 in 366/21. 
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 22841/2003 se poočiti drugi vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 18332/2006 se prenese vpis.
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Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11328/2007 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 366/23 (ID 4920632)
zveza - ID osnovnega položaja:

7441786 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12693605
čas začetka učinkovanja 30.01.2002 11:20:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 363/15 (ID 2628857)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 6.6.2001, vknjižbenega dovoljenja z dne 3.3.2004 v zvezi z 
notarskim zapisom prodajne pogodbe, opr. št. SV 21-01/02 z dne 16.1.2002se vknjiži služnostne pravice hoje in 
vožnje z motornimi vozili ter morebitne komunalne posege po parc. št. 363/15 v korist vsakokratnega lastnika parc,. 
št. 366/1 in 366/21. 
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 22841/2003 se poočiti drugi vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 18332/2006 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11328/2007 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 366/24 (ID 1897114)
zveza - ID osnovnega položaja:

7441786 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12694867
čas začetka učinkovanja 30.01.2002 11:20:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 363/15 (ID 2628857)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 6.6.2001, vknjižbenega dovoljenja z dne 3.3.2004 v zvezi z 
notarskim zapisom prodajne pogodbe, opr. št. SV 21-01/02 z dne 16.1.2002se vknjiži služnostne pravice hoje in 
vožnje z motornimi vozili ter morebitne komunalne posege po parc. št. 363/15 v korist vsakokratnega lastnika parc,. 
št. 366/1 in 366/21. 
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 22841/2003 se poočiti drugi vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 18332/2006 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 366/21 (ID 552967)
zveza - ID osnovnega položaja:

7441786 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:27:32

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1752 366/6
 

katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 366/6 (ID 430592)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7441781
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   23.01.2007 09:00:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12532970 30.01.2002 11:13:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12532968 30.01.2002 11:13:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12532966 30.01.2002 11:13:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
11236095 18.11.2009 14:04:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12532966
čas začetka učinkovanja 30.01.2002 11:13:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 366/6 (ID 430592)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe, opr. št. SV 21-01/02 z dne 16.1.2002se vknjiži služnostna pravica 
hoje in vožnje z motornimi vozili ter morebitne komunalne posege po parc. št. 366/6 in 366/19 v korist vsakokratnega 
lastnika parc,. št. 366/1 in 366/21.
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
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Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 18332/2006 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 366/21 (ID 552967)
zveza - ID osnovnega položaja:

7441781 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12532968
čas začetka učinkovanja 30.01.2002 11:13:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 366/6 (ID 430592)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe, opr. št. SV 21-01/02 z dne 16.1.2002se vknjiži služnostna pravica 
hoje in vožnje z motornimi vozili ter morebitne komunalne posege po parc. št. 366/6 in 366/19 v korist vsakokratnega 
lastnika parc,. št. 366/1 in 366/21.
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 18332/2006 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11328/2007 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 366/24 (ID 1897114)
zveza - ID osnovnega položaja:

7441781 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12532970
čas začetka učinkovanja 30.01.2002 11:13:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 366/6 (ID 430592)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe, opr. št. SV 21-01/02 z dne 16.1.2002se vknjiži služnostna pravica 
hoje in vožnje z motornimi vozili ter morebitne komunalne posege po parc. št. 366/6 in 366/19 v korist vsakokratnega 
lastnika parc,. št. 366/1 in 366/21.
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 18332/2006 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11328/2007 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 366/23 (ID 4920632)
zveza - ID osnovnega položaja:

7441781 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11236095
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čas začetka učinkovanja 18.11.2009 14:04:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 365 (ID 1609206)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   18.11.2009 14:04:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7441781 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:27:36

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1752 366/11
 

katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 366/11 (ID 431564)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6630647
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   23.01.2007 09:00:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11236095 18.11.2009 14:04:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11236095
čas začetka učinkovanja 18.11.2009 14:04:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 365 (ID 1609206)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   18.11.2009 14:04:00

zveza - ID osnovnega položaja:
6630647 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:27:42

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1752 366/19
 

katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 366/19 (ID 263146)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7441783
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   23.01.2007 09:00:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12532971 30.01.2002 11:13:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12532969 30.01.2002 11:13:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12532967 30.01.2002 11:13:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
11236095 18.11.2009 14:04:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12532967
čas začetka učinkovanja 30.01.2002 11:13:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 366/19 (ID 263146)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe, opr. št. SV 21-01/02 z dne 16.1.2002se vknjiži služnostna pravica 
hoje in vožnje z motornimi vozili ter morebitne komunalne posege po parc. št. 366/6 in 366/19 v korist vsakokratnega 
lastnika parc,. št. 366/1 in 366/21.
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
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Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 18332/2006 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 366/21 (ID 552967)
zveza - ID osnovnega položaja:

7441783 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12532969
čas začetka učinkovanja 30.01.2002 11:13:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 366/19 (ID 263146)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe, opr. št. SV 21-01/02 z dne 16.1.2002se vknjiži služnostna pravica 
hoje in vožnje z motornimi vozili ter morebitne komunalne posege po parc. št. 366/6 in 366/19 v korist vsakokratnega 
lastnika parc,. št. 366/1 in 366/21.
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 18332/2006 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11328/2007 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 366/24 (ID 1897114)
zveza - ID osnovnega položaja:

7441783 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12532971
čas začetka učinkovanja 30.01.2002 11:13:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 366/19 (ID 263146)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe, opr. št. SV 21-01/02 z dne 16.1.2002se vknjiži služnostna pravica 
hoje in vožnje z motornimi vozili ter morebitne komunalne posege po parc. št. 366/6 in 366/19 v korist vsakokratnega 
lastnika parc,. št. 366/1 in 366/21.
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 22840/2003 se poočiti drugi vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 18332/2006 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11328/2007 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 366/23 (ID 4920632)
zveza - ID osnovnega položaja:

7441783 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11236095
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čas začetka učinkovanja 18.11.2009 14:04:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 365 (ID 1609206)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   18.11.2009 14:04:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7441783 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:27:47

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1752 367/16
 

katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 367/16 (ID 360205)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6268233
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:03:37

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11236060 18.11.2009 13:16:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11236060
čas začetka učinkovanja 18.11.2009 13:16:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 367/16 (ID 360205)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   18.11.2009 13:16:00

zveza - ID osnovnega položaja:
6268233 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:27:00

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1752 1401/18
 

katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 1401/18 (ID 743346)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9023959
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   23.05.2017 10:01:23

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:27:06

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1752 1504
 

katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 1504 (ID 969507)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3641820
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:13:23

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:28:13

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1752 1610/8
 

katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 1610/8 (ID 6154055)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15274319
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Javno dobro
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.01.2013 12:58:27

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:27:11

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1752 1670/1
 

katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 1670/1 (ID 5885814)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 13987724
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 18:32:05

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11975504 01.01.1849 00:00:00 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  
11236059 18.11.2009 13:16:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11975504
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 1670/1 (ID 5885814)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 20.9.1999, Dn. št. 443/1999
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. I. P 18/99 z dne 13.9.1999 se zaznamuje spor zaradi 
ugotovitve ničnosti darilne pogodbe.
imetnik:

1. EMŠO: podatek ni vpisan  
osebno ime:  Glej dodatni opis
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

zveza - ID osnovnega položaja:
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13987724 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11236059
čas začetka učinkovanja 18.11.2009 13:16:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 308/2 (ID 3200409)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   18.11.2009 13:16:00

zveza - ID osnovnega položaja:
13987724 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:27:16

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1752 1670/2
 

katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 1670/2 (ID 5885815)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 13987725
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 18:32:05

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11975504 01.01.1849 00:00:00 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice  
11236059 18.11.2009 13:16:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11975504
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 303 - zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice
glavna nepremičnina: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 1670/1 (ID 5885814)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 20.9.1999, Dn. št. 443/1999
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. I. P 18/99 z dne 13.9.1999 se zaznamuje spor zaradi 
ugotovitve ničnosti darilne pogodbe.
imetnik:

1. EMŠO: podatek ni vpisan  
osebno ime:  Glej dodatni opis
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

zveza - ID osnovnega položaja:
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13987725 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11236059
čas začetka učinkovanja 18.11.2009 13:16:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 308/2 (ID 3200409)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   18.11.2009 13:16:00

zveza - ID osnovnega položaja:
13987725 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:27:52

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1752 1671/1
 

katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 1671/1 (ID 4122373)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9108185
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   15.09.2010 16:25:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:27:21

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1752 1671/2
 

katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 1671/2 (ID 3954367)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9108186
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   15.09.2010 16:25:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:27:57

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1752 1671/3
 

katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 1671/3 (ID 91384)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9108187
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   15.09.2010 16:25:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:28:02

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1752 1671/4
 

katastrska občina 1752 STANEŽIČE parcela 1671/4 (ID 91385)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9108188
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   15.09.2010 16:25:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:18:49

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 82/2
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 82/2 (ID 3436471)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3649937
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:10:16

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11233930 19.11.2009 09:25:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11233930
čas začetka učinkovanja 19.11.2009 09:25:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 80/1 (ID 4779262)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2009 09:25:00

zveza - ID osnovnega položaja:
3649937 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:18:53

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 125/2
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 125/2 (ID 4458027)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6922107
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:10:16

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11077342 24.04.2006 11:50:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
11238718 19.11.2009 09:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11077342
čas začetka učinkovanja 24.04.2006 11:50:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 125/2 (ID 4458027)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za gradnjo elektro kabelske kanalizacije po Marinovševi cesti z 
dne 17.11.2005se na parc. št.  125/2, 145/7, 146/3 k.o. Vižmarje vknjiži služnostna pravica postavitve, vzdrževanja in 
obnavljanja kabelske kanalizacije za distribucijo električne energije.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   24.04.2006 11:50:00

zveza - ID osnovnega položaja:
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6922107 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11238718
čas začetka učinkovanja 19.11.2009 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 125/2 (ID 4458027)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2009 09:00:00

zveza - ID osnovnega položaja:
6922107 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:18:58

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 145/4
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 145/4 (ID 2611435)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6922110
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:10:16

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11238718 19.11.2009 09:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11238718
čas začetka učinkovanja 19.11.2009 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 125/2 (ID 4458027)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2009 09:00:00

zveza - ID osnovnega položaja:
6922110 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:20:36

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 145/6
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 145/6 (ID 4375633)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6547995
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Javno dobro
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   23.01.2001 13:17:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:19
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 2

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:19:03

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 145/7
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 145/7 (ID 4123099)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6922108
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:10:16

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12738688 21.02.2001 13:16:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
11077342 24.04.2006 11:50:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
11238718 19.11.2009 09:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12738688
čas začetka učinkovanja 21.02.2001 13:16:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 145/7 (ID 4123099)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 1.7.1994, št. 04/04-465-167/2Iz vl. št. 184 (  Vloženo 18.2.1981, dn. št. 
1279/1981.

Na podlagi služnostne pogodbe z dne 25.10.1979 se vknjiži služnostna pravica vožnje in pešpoti na delu parc.št. 145/1
po delitvi tudi na parc. št. 145/5 in 145/7, ki leži med severno mejo parcele 145/3 in desnim bregom kanala HE Brod, 
vzhodno  pa se zaključuje med mejnikom parcel 145/1,  in 145/3 in površina tega dela parcele zajema cca 340 m2 v 
korist parc. št.145/3.).
Dovoli se --Vknjižba pridobitve služnosti-- zaradi prepisa.
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imetnik:
1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 145/3 (ID 1609208)

zveza - ID osnovnega položaja:
6922108 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11077342
čas začetka učinkovanja 24.04.2006 11:50:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 125/2 (ID 4458027)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za gradnjo elektro kabelske kanalizacije po Marinovševi cesti z 
dne 17.11.2005se na parc. št.  125/2, 145/7, 146/3 k.o. Vižmarje vknjiži služnostna pravica postavitve, vzdrževanja in 
obnavljanja kabelske kanalizacije za distribucijo električne energije.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   24.04.2006 11:50:00

zveza - ID osnovnega položaja:
6922108 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11238718
čas začetka učinkovanja 19.11.2009 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 125/2 (ID 4458027)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2009 09:00:00

zveza - ID osnovnega položaja:
6922108 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:19:08

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 146/3
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 146/3 (ID 427476)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6922109
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:10:16

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11077342 24.04.2006 11:50:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
11238718 19.11.2009 09:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11077342
čas začetka učinkovanja 24.04.2006 11:50:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 125/2 (ID 4458027)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za gradnjo elektro kabelske kanalizacije po Marinovševi cesti z 
dne 17.11.2005se na parc. št.  125/2, 145/7, 146/3 k.o. Vižmarje vknjiži služnostna pravica postavitve, vzdrževanja in 
obnavljanja kabelske kanalizacije za distribucijo električne energije.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   24.04.2006 11:50:00

zveza - ID osnovnega položaja:
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6922109 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11238718
čas začetka učinkovanja 19.11.2009 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 125/2 (ID 4458027)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2009 09:00:00

zveza - ID osnovnega položaja:
6922109 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:19:13

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 167/3
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 167/3 (ID 3378078)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8173613
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   10.11.2006 09:00:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11236127 18.11.2009 14:26:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11236127
čas začetka učinkovanja 18.11.2009 14:26:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 167/3 (ID 3378078)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   18.11.2009 14:26:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8173613 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:05:32

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 199/12
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 199/12 (ID 6472541)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17295181
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   23.07.2015 06:28:47

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11238716 19.11.2009 09:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
11233888 19.11.2009 09:07:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
11233890 19.11.2009 09:07:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
11233889 19.11.2009 09:07:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
11233891 19.11.2009 09:17:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
11311543 19.11.2009 09:56:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
14665871 19.11.2009 09:56:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 14665871
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 14:04:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 569/3 (ID 3200507)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009 se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
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-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 14:04:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17295181 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11238716
čas začetka učinkovanja 19.11.2009 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1401/2 (ID 1776899)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2009 09:00:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17295181 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11233888
čas začetka učinkovanja 19.11.2009 09:07:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 199/11 (ID 6472540)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
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imetnik:
1. matična številka: 5014018000

firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2009 09:07:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17295181 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11233889
čas začetka učinkovanja 19.11.2009 09:07:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 983/10 (ID 1966326)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2009 09:07:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17295181 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11233890
čas začetka učinkovanja 19.11.2009 09:07:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 199/11 (ID 6472540)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2009 09:07:00
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zveza - ID osnovnega položaja:
17295181 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11233891
čas začetka učinkovanja 19.11.2009 09:17:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 199/11 (ID 6472540)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2009 09:17:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17295181 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11311543
čas začetka učinkovanja 19.11.2009 09:56:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 637/1 (ID 3299287)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2009 09:56:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17295181 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:19:24

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 223/6
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 223/6 (ID 3923565)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8448476
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 18:32:05

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11233892 19.11.2009 09:17:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11233892
čas začetka učinkovanja 19.11.2009 09:17:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 223/6 (ID 3923565)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2009 09:17:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8448476 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:19:29

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 679/4
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 679/4 (ID 3041886)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8224970
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   25.02.2004 09:00:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11298996 04.08.2008 10:40:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
11311545 19.11.2009 10:20:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11298996
čas začetka učinkovanja 04.08.2008 10:40:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 679/4 (ID 3041886)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za gradnjo infrastrukturnega objekta z dne 04.06.2008se pri parc. 
št. 679/2 in 679/4 k.o. Vižmarje, vknjiži služnostna pravica postavitve, vzdrževanja in obnavljanja infrastrukturnega 
objekta za distribucijo električne energije.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   04.08.2008 10:40:00

zveza - ID osnovnega položaja:
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8224970 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11311545
čas začetka učinkovanja 19.11.2009 10:20:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 110/5 (ID 4889497)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2009 10:20:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8224970 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:19:34

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 679/5
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 679/5 (ID 5057154)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8224971
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   25.02.2004 09:00:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11311545 19.11.2009 10:20:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11311545
čas začetka učinkovanja 19.11.2009 10:20:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 110/5 (ID 4889497)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:



18.10.2017 - 13:19
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 2 od 2

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2009 10:20:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8224971 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:19:39

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 681/3
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 681/3 (ID 3593250)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7227477
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: podatek ni vpisan  
osebno ime:  Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   21.02.2001 13:11:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11298995 04.08.2008 10:40:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
11311544 19.11.2009 09:56:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11298995
čas začetka učinkovanja 04.08.2008 10:40:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 681/5 (ID 1910134)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za gradnjo infrastrukturnega objekta z dne 04.06.2008se vknjiži 
služnostna pravica postavitve, vzdrževanja in obnavljanja infrastrukturnega objekta za distribucijo električne energije.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   04.08.2008 10:40:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7227477 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11311544
čas začetka učinkovanja 19.11.2009 09:56:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 681/5 (ID 1910134)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2009 09:56:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7227477 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:19:44

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 718/1
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 718/1 (ID 1211130)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3646836
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.08.2007 09:00:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11240756 19.11.2009 09:20:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11240756
čas začetka učinkovanja 19.11.2009 09:20:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 718/1 (ID 1211130)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:



18.10.2017 - 13:19
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 2 od 2

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2009 09:20:00

zveza - ID osnovnega položaja:
3646836 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:19:49

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 718/2
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 718/2 (ID 2386440)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3646837
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.08.2007 09:00:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11240756 19.11.2009 09:20:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11240756
čas začetka učinkovanja 19.11.2009 09:20:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 718/1 (ID 1211130)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2009 09:20:00

zveza - ID osnovnega položaja:
3646837 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:19:56

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 938/2
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 938/2 (ID 3872288)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6958030
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   15.07.2008 12:20:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12834811 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12870640 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12862328 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12862326 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12840044 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12843808 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12845073 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12850098 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12851313 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12862327 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12838864 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12850099 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12840045 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12865901 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12870639 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12863496 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12851312 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
11233932 19.11.2009 09:25:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
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Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12834811
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 938/2 (ID 3872288)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 10.3.1995, dn. št. 2082/1995: Prenese se iz vl. št. 812 vpis:
Vlož. 17.1.1940, dn. št. 368/1940:
Na podlagi kupne pogodbe z dne 2.1.1940 se vknjiži služnostna pravica pota po parc. št. 159 sedaj parc. št. 938/1 in 
938/2 v smislu tč. 6 pogodbe v korist parc. št. 162/8 sedaj prenumerirana v parc. št. 951, ter parc. št. 162/1 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 939 ta pa deljena še v parc. št. 939/1 in 939/2, parc. št. 162/2 sedaj  prenumerirana v parc. št.
943 ta pa deljena v parc. št. 943/1 in 943/2, parc. št. 162/3 sedaj prenumerirana v  parc. št. 944 in 945, parc. št. 162/4 
sedaj prenumerirana v parc. št. 946, parc. št. 162/5 sedaj prenumerirana v parc. št. 947, parc. št. 162/7 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 950 ta pa deljena še v parc. št. 950/1 in 950/2 ter parc. št. 158/2, parc. št. 158/3, parc. št. 
158/4, parc. št. 158/5 parc. št. 158/6 in parc. št. 158/7.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 944 (ID 4527126)
zveza - ID osnovnega položaja:

6958030 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12838864
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 938/2 (ID 3872288)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 10.3.1995, dn. št. 2082/1995: Prenese se iz vl. št. 812 vpis:
Vlož. 17.1.1940, dn. št. 368/1940:
Na podlagi kupne pogodbe z dne 2.1.1940 se vknjiži služnostna pravica pota po parc. št. 159 sedaj parc. št. 938/1 in 
938/2 v smislu tč. 6 pogodbe v korist parc. št. 162/8 sedaj prenumerirana v parc. št. 951, ter parc. št. 162/1 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 939 ta pa deljena še v parc. št. 939/1 in 939/2, parc. št. 162/2 sedaj  prenumerirana v parc. št.
943 ta pa deljena v parc. št. 943/1 in 943/2, parc. št. 162/3 sedaj prenumerirana v  parc. št. 944 in 945, parc. št. 162/4 
sedaj prenumerirana v parc. št. 946, parc. št. 162/5 sedaj prenumerirana v parc. št. 947, parc. št. 162/7 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 950 ta pa deljena še v parc. št. 950/1 in 950/2 ter parc. št. 158/2, parc. št. 158/3, parc. št. 
158/4, parc. št. 158/5 parc. št. 158/6 in parc. št. 158/7.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 158/7 (ID 2528903)
zveza - ID osnovnega položaja:

6958030 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12840044
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 938/2 (ID 3872288)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 10.3.1995, dn. št. 2082/1995: Prenese se iz vl. št. 812 vpis:
Vlož. 17.1.1940, dn. št. 368/1940:
Na podlagi kupne pogodbe z dne 2.1.1940 se vknjiži služnostna pravica pota po parc. št. 159 sedaj parc. št. 938/1 in 



18.10.2017 - 13:19
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 3 od 9

938/2 v smislu tč. 6 pogodbe v korist parc. št. 162/8 sedaj prenumerirana v parc. št. 951, ter parc. št. 162/1 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 939 ta pa deljena še v parc. št. 939/1 in 939/2, parc. št. 162/2 sedaj  prenumerirana v parc. št.
943 ta pa deljena v parc. št. 943/1 in 943/2, parc. št. 162/3 sedaj prenumerirana v  parc. št. 944 in 945, parc. št. 162/4 
sedaj prenumerirana v parc. št. 946, parc. št. 162/5 sedaj prenumerirana v parc. št. 947, parc. št. 162/7 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 950 ta pa deljena še v parc. št. 950/1 in 950/2 ter parc. št. 158/2, parc. št. 158/3, parc. št. 
158/4, parc. št. 158/5 parc. št. 158/6 in parc. št. 158/7.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 939/1 (ID 3384117)
zveza - ID osnovnega položaja:

6958030 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12840045
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 938/2 (ID 3872288)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 10.3.1995, dn. št. 2082/1995: Prenese se iz vl. št. 812 vpis:
Vlož. 17.1.1940, dn. št. 368/1940:
Na podlagi kupne pogodbe z dne 2.1.1940 se vknjiži služnostna pravica pota po parc. št. 159 sedaj parc. št. 938/1 in 
938/2 v smislu tč. 6 pogodbe v korist parc. št. 162/8 sedaj prenumerirana v parc. št. 951, ter parc. št. 162/1 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 939 ta pa deljena še v parc. št. 939/1 in 939/2, parc. št. 162/2 sedaj  prenumerirana v parc. št.
943 ta pa deljena v parc. št. 943/1 in 943/2, parc. št. 162/3 sedaj prenumerirana v  parc. št. 944 in 945, parc. št. 162/4 
sedaj prenumerirana v parc. št. 946, parc. št. 162/5 sedaj prenumerirana v parc. št. 947, parc. št. 162/7 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 950 ta pa deljena še v parc. št. 950/1 in 950/2 ter parc. št. 158/2, parc. št. 158/3, parc. št. 
158/4, parc. št. 158/5 parc. št. 158/6 in parc. št. 158/7.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 943/2 (ID 1630262)
zveza - ID osnovnega položaja:

6958030 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12843808
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 938/2 (ID 3872288)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 10.3.1995, dn. št. 2082/1995: Prenese se iz vl. št. 812 vpis:
Vlož. 17.1.1940, dn. št. 368/1940:
Na podlagi kupne pogodbe z dne 2.1.1940 se vknjiži služnostna pravica pota po parc. št. 159 sedaj parc. št. 938/1 in 
938/2 v smislu tč. 6 pogodbe v korist parc. št. 162/8 sedaj prenumerirana v parc. št. 951, ter parc. št. 162/1 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 939 ta pa deljena še v parc. št. 939/1 in 939/2, parc. št. 162/2 sedaj  prenumerirana v parc. št.
943 ta pa deljena v parc. št. 943/1 in 943/2, parc. št. 162/3 sedaj prenumerirana v  parc. št. 944 in 945, parc. št. 162/4 
sedaj prenumerirana v parc. št. 946, parc. št. 162/5 sedaj prenumerirana v parc. št. 947, parc. št. 162/7 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 950 ta pa deljena še v parc. št. 950/1 in 950/2 ter parc. št. 158/2, parc. št. 158/3, parc. št. 
158/4, parc. št. 158/5 parc. št. 158/6 in parc. št. 158/7.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 158/5 (ID 465147)
zveza - ID osnovnega položaja:

6958030 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12845073
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 938/2 (ID 3872288)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 10.3.1995, dn. št. 2082/1995: Prenese se iz vl. št. 812 vpis:
Vlož. 17.1.1940, dn. št. 368/1940:
Na podlagi kupne pogodbe z dne 2.1.1940 se vknjiži služnostna pravica pota po parc. št. 159 sedaj parc. št. 938/1 in 
938/2 v smislu tč. 6 pogodbe v korist parc. št. 162/8 sedaj prenumerirana v parc. št. 951, ter parc. št. 162/1 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 939 ta pa deljena še v parc. št. 939/1 in 939/2, parc. št. 162/2 sedaj  prenumerirana v parc. št.
943 ta pa deljena v parc. št. 943/1 in 943/2, parc. št. 162/3 sedaj prenumerirana v  parc. št. 944 in 945, parc. št. 162/4 
sedaj prenumerirana v parc. št. 946, parc. št. 162/5 sedaj prenumerirana v parc. št. 947, parc. št. 162/7 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 950 ta pa deljena še v parc. št. 950/1 in 950/2 ter parc. št. 158/2, parc. št. 158/3, parc. št. 
158/4, parc. št. 158/5 parc. št. 158/6 in parc. št. 158/7.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 158/6 (ID 9587)
zveza - ID osnovnega položaja:

6958030 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12850098
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 938/2 (ID 3872288)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 10.3.1995, dn. št. 2082/1995: Prenese se iz vl. št. 812 vpis:
Vlož. 17.1.1940, dn. št. 368/1940:
Na podlagi kupne pogodbe z dne 2.1.1940 se vknjiži služnostna pravica pota po parc. št. 159 sedaj parc. št. 938/1 in 
938/2 v smislu tč. 6 pogodbe v korist parc. št. 162/8 sedaj prenumerirana v parc. št. 951, ter parc. št. 162/1 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 939 ta pa deljena še v parc. št. 939/1 in 939/2, parc. št. 162/2 sedaj  prenumerirana v parc. št.
943 ta pa deljena v parc. št. 943/1 in 943/2, parc. št. 162/3 sedaj prenumerirana v  parc. št. 944 in 945, parc. št. 162/4 
sedaj prenumerirana v parc. št. 946, parc. št. 162/5 sedaj prenumerirana v parc. št. 947, parc. št. 162/7 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 950 ta pa deljena še v parc. št. 950/1 in 950/2 ter parc. št. 158/2, parc. št. 158/3, parc. št. 
158/4, parc. št. 158/5 parc. št. 158/6 in parc. št. 158/7.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 158/4 (ID 1640566)
zveza - ID osnovnega položaja:

6958030 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12850099
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 938/2 (ID 3872288)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
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 Vlož. 10.3.1995, dn. št. 2082/1995: Prenese se iz vl. št. 812 vpis:
Vlož. 17.1.1940, dn. št. 368/1940:
Na podlagi kupne pogodbe z dne 2.1.1940 se vknjiži služnostna pravica pota po parc. št. 159 sedaj parc. št. 938/1 in 
938/2 v smislu tč. 6 pogodbe v korist parc. št. 162/8 sedaj prenumerirana v parc. št. 951, ter parc. št. 162/1 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 939 ta pa deljena še v parc. št. 939/1 in 939/2, parc. št. 162/2 sedaj  prenumerirana v parc. št.
943 ta pa deljena v parc. št. 943/1 in 943/2, parc. št. 162/3 sedaj prenumerirana v  parc. št. 944 in 945, parc. št. 162/4 
sedaj prenumerirana v parc. št. 946, parc. št. 162/5 sedaj prenumerirana v parc. št. 947, parc. št. 162/7 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 950 ta pa deljena še v parc. št. 950/1 in 950/2 ter parc. št. 158/2, parc. št. 158/3, parc. št. 
158/4, parc. št. 158/5 parc. št. 158/6 in parc. št. 158/7.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 158/2 (ID 4495729)
zveza - ID osnovnega položaja:

6958030 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12851312
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 938/2 (ID 3872288)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 10.3.1995, dn. št. 2082/1995: Prenese se iz vl. št. 812 vpis:
Vlož. 17.1.1940, dn. št. 368/1940:
Na podlagi kupne pogodbe z dne 2.1.1940 se vknjiži služnostna pravica pota po parc. št. 159 sedaj parc. št. 938/1 in 
938/2 v smislu tč. 6 pogodbe v korist parc. št. 162/8 sedaj prenumerirana v parc. št. 951, ter parc. št. 162/1 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 939 ta pa deljena še v parc. št. 939/1 in 939/2, parc. št. 162/2 sedaj  prenumerirana v parc. št.
943 ta pa deljena v parc. št. 943/1 in 943/2, parc. št. 162/3 sedaj prenumerirana v  parc. št. 944 in 945, parc. št. 162/4 
sedaj prenumerirana v parc. št. 946, parc. št. 162/5 sedaj prenumerirana v parc. št. 947, parc. št. 162/7 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 950 ta pa deljena še v parc. št. 950/1 in 950/2 ter parc. št. 158/2, parc. št. 158/3, parc. št. 
158/4, parc. št. 158/5 parc. št. 158/6 in parc. št. 158/7.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 946 (ID 4077100)
zveza - ID osnovnega položaja:

6958030 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12851313
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 938/2 (ID 3872288)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 10.3.1995, dn. št. 2082/1995: Prenese se iz vl. št. 812 vpis:
Vlož. 17.1.1940, dn. št. 368/1940:
Na podlagi kupne pogodbe z dne 2.1.1940 se vknjiži služnostna pravica pota po parc. št. 159 sedaj parc. št. 938/1 in 
938/2 v smislu tč. 6 pogodbe v korist parc. št. 162/8 sedaj prenumerirana v parc. št. 951, ter parc. št. 162/1 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 939 ta pa deljena še v parc. št. 939/1 in 939/2, parc. št. 162/2 sedaj  prenumerirana v parc. št.
943 ta pa deljena v parc. št. 943/1 in 943/2, parc. št. 162/3 sedaj prenumerirana v  parc. št. 944 in 945, parc. št. 162/4 
sedaj prenumerirana v parc. št. 946, parc. št. 162/5 sedaj prenumerirana v parc. št. 947, parc. št. 162/7 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 950 ta pa deljena še v parc. št. 950/1 in 950/2 ter parc. št. 158/2, parc. št. 158/3, parc. št. 
158/4, parc. št. 158/5 parc. št. 158/6 in parc. št. 158/7.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 950/1 (ID 4151107)
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zveza - ID osnovnega položaja:
6958030 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12862326
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 938/2 (ID 3872288)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 10.3.1995, dn. št. 2082/1995: Prenese se iz vl. št. 812 vpis:
Vlož. 17.1.1940, dn. št. 368/1940:
Na podlagi kupne pogodbe z dne 2.1.1940 se vknjiži služnostna pravica pota po parc. št. 159 sedaj parc. št. 938/1 in 
938/2 v smislu tč. 6 pogodbe v korist parc. št. 162/8 sedaj prenumerirana v parc. št. 951, ter parc. št. 162/1 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 939 ta pa deljena še v parc. št. 939/1 in 939/2, parc. št. 162/2 sedaj  prenumerirana v parc. št.
943 ta pa deljena v parc. št. 943/1 in 943/2, parc. št. 162/3 sedaj prenumerirana v  parc. št. 944 in 945, parc. št. 162/4 
sedaj prenumerirana v parc. št. 946, parc. št. 162/5 sedaj prenumerirana v parc. št. 947, parc. št. 162/7 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 950 ta pa deljena še v parc. št. 950/1 in 950/2 ter parc. št. 158/2, parc. št. 158/3, parc. št. 
158/4, parc. št. 158/5 parc. št. 158/6 in parc. št. 158/7.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 943/1 (ID 3499743)
zveza - ID osnovnega položaja:

6958030 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12862327
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 938/2 (ID 3872288)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 10.3.1995, dn. št. 2082/1995: Prenese se iz vl. št. 812 vpis:
Vlož. 17.1.1940, dn. št. 368/1940:
Na podlagi kupne pogodbe z dne 2.1.1940 se vknjiži služnostna pravica pota po parc. št. 159 sedaj parc. št. 938/1 in 
938/2 v smislu tč. 6 pogodbe v korist parc. št. 162/8 sedaj prenumerirana v parc. št. 951, ter parc. št. 162/1 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 939 ta pa deljena še v parc. št. 939/1 in 939/2, parc. št. 162/2 sedaj  prenumerirana v parc. št.
943 ta pa deljena v parc. št. 943/1 in 943/2, parc. št. 162/3 sedaj prenumerirana v  parc. št. 944 in 945, parc. št. 162/4 
sedaj prenumerirana v parc. št. 946, parc. št. 162/5 sedaj prenumerirana v parc. št. 947, parc. št. 162/7 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 950 ta pa deljena še v parc. št. 950/1 in 950/2 ter parc. št. 158/2, parc. št. 158/3, parc. št. 
158/4, parc. št. 158/5 parc. št. 158/6 in parc. št. 158/7.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 947 (ID 3583891)
zveza - ID osnovnega položaja:

6958030 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12862328
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 938/2 (ID 3872288)
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podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 10.3.1995, dn. št. 2082/1995: Prenese se iz vl. št. 812 vpis:
Vlož. 17.1.1940, dn. št. 368/1940:
Na podlagi kupne pogodbe z dne 2.1.1940 se vknjiži služnostna pravica pota po parc. št. 159 sedaj parc. št. 938/1 in 
938/2 v smislu tč. 6 pogodbe v korist parc. št. 162/8 sedaj prenumerirana v parc. št. 951, ter parc. št. 162/1 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 939 ta pa deljena še v parc. št. 939/1 in 939/2, parc. št. 162/2 sedaj  prenumerirana v parc. št.
943 ta pa deljena v parc. št. 943/1 in 943/2, parc. št. 162/3 sedaj prenumerirana v  parc. št. 944 in 945, parc. št. 162/4 
sedaj prenumerirana v parc. št. 946, parc. št. 162/5 sedaj prenumerirana v parc. št. 947, parc. št. 162/7 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 950 ta pa deljena še v parc. št. 950/1 in 950/2 ter parc. št. 158/2, parc. št. 158/3, parc. št. 
158/4, parc. št. 158/5 parc. št. 158/6 in parc. št. 158/7.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 950/2 (ID 5139450)
zveza - ID osnovnega položaja:

6958030 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12863496
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 938/2 (ID 3872288)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 10.3.1995, dn. št. 2082/1995: Prenese se iz vl. št. 812 vpis:
Vlož. 17.1.1940, dn. št. 368/1940:
Na podlagi kupne pogodbe z dne 2.1.1940 se vknjiži služnostna pravica pota po parc. št. 159 sedaj parc. št. 938/1 in 
938/2 v smislu tč. 6 pogodbe v korist parc. št. 162/8 sedaj prenumerirana v parc. št. 951, ter parc. št. 162/1 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 939 ta pa deljena še v parc. št. 939/1 in 939/2, parc. št. 162/2 sedaj  prenumerirana v parc. št.
943 ta pa deljena v parc. št. 943/1 in 943/2, parc. št. 162/3 sedaj prenumerirana v  parc. št. 944 in 945, parc. št. 162/4 
sedaj prenumerirana v parc. št. 946, parc. št. 162/5 sedaj prenumerirana v parc. št. 947, parc. št. 162/7 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 950 ta pa deljena še v parc. št. 950/1 in 950/2 ter parc. št. 158/2, parc. št. 158/3, parc. št. 
158/4, parc. št. 158/5 parc. št. 158/6 in parc. št. 158/7.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 158/3 (ID 632920)
zveza - ID osnovnega položaja:

6958030 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12865901
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 938/2 (ID 3872288)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 10.3.1995, dn. št. 2082/1995: Prenese se iz vl. št. 812 vpis:
Vlož. 17.1.1940, dn. št. 368/1940:
Na podlagi kupne pogodbe z dne 2.1.1940 se vknjiži služnostna pravica pota po parc. št. 159 sedaj parc. št. 938/1 in 
938/2 v smislu tč. 6 pogodbe v korist parc. št. 162/8 sedaj prenumerirana v parc. št. 951, ter parc. št. 162/1 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 939 ta pa deljena še v parc. št. 939/1 in 939/2, parc. št. 162/2 sedaj  prenumerirana v parc. št.
943 ta pa deljena v parc. št. 943/1 in 943/2, parc. št. 162/3 sedaj prenumerirana v  parc. št. 944 in 945, parc. št. 162/4 
sedaj prenumerirana v parc. št. 946, parc. št. 162/5 sedaj prenumerirana v parc. št. 947, parc. št. 162/7 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 950 ta pa deljena še v parc. št. 950/1 in 950/2 ter parc. št. 158/2, parc. št. 158/3, parc. št. 
158/4, parc. št. 158/5 parc. št. 158/6 in parc. št. 158/7.
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imetnik:
1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 939/2 (ID 696888)

zveza - ID osnovnega položaja:
6958030 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12870639
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 938/2 (ID 3872288)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 10.3.1995, dn. št. 2082/1995: Prenese se iz vl. št. 812 vpis:
Vlož. 17.1.1940, dn. št. 368/1940:
Na podlagi kupne pogodbe z dne 2.1.1940 se vknjiži služnostna pravica pota po parc. št. 159 sedaj parc. št. 938/1 in 
938/2 v smislu tč. 6 pogodbe v korist parc. št. 162/8 sedaj prenumerirana v parc. št. 951, ter parc. št. 162/1 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 939 ta pa deljena še v parc. št. 939/1 in 939/2, parc. št. 162/2 sedaj  prenumerirana v parc. št.
943 ta pa deljena v parc. št. 943/1 in 943/2, parc. št. 162/3 sedaj prenumerirana v  parc. št. 944 in 945, parc. št. 162/4 
sedaj prenumerirana v parc. št. 946, parc. št. 162/5 sedaj prenumerirana v parc. št. 947, parc. št. 162/7 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 950 ta pa deljena še v parc. št. 950/1 in 950/2 ter parc. št. 158/2, parc. št. 158/3, parc. št. 
158/4, parc. št. 158/5 parc. št. 158/6 in parc. št. 158/7.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 951 (ID 3761482)
zveza - ID osnovnega položaja:

6958030 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12870640
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 938/2 (ID 3872288)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 10.3.1995, dn. št. 2082/1995: Prenese se iz vl. št. 812 vpis:
Vlož. 17.1.1940, dn. št. 368/1940:
Na podlagi kupne pogodbe z dne 2.1.1940 se vknjiži služnostna pravica pota po parc. št. 159 sedaj parc. št. 938/1 in 
938/2 v smislu tč. 6 pogodbe v korist parc. št. 162/8 sedaj prenumerirana v parc. št. 951, ter parc. št. 162/1 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 939 ta pa deljena še v parc. št. 939/1 in 939/2, parc. št. 162/2 sedaj  prenumerirana v parc. št.
943 ta pa deljena v parc. št. 943/1 in 943/2, parc. št. 162/3 sedaj prenumerirana v  parc. št. 944 in 945, parc. št. 162/4 
sedaj prenumerirana v parc. št. 946, parc. št. 162/5 sedaj prenumerirana v parc. št. 947, parc. št. 162/7 sedaj 
prenumerirana v parc. št. 950 ta pa deljena še v parc. št. 950/1 in 950/2 ter parc. št. 158/2, parc. št. 158/3, parc. št. 
158/4, parc. št. 158/5 parc. št. 158/6 in parc. št. 158/7.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 945 (ID 3184184)
zveza - ID osnovnega položaja:

6958030 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11233932
čas začetka učinkovanja 19.11.2009 09:25:00
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vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 938/2 (ID 3872288)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2009 09:25:00

zveza - ID osnovnega položaja:
6958030 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:20:43

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 1063/3
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/3 (ID 193630)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14859905
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.06.2012 11:58:36

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12663003 29.04.2005 09:25:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12632253 29.04.2005 09:25:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
13056704 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12262004 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12295956 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12483835 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12262007 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12438989 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12438988 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12304095 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12327157 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12461124 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12452931 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12438987 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12423611 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12262008 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12262006 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12358190 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
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12295964 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12452928 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12405321 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12304096 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
11214674 25.05.2006 11:05:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
11086098 29.01.2008 09:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12632253
čas začetka učinkovanja 29.04.2005 09:25:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/3 (ID 193630)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 8.9.2006,se popravi vpis služnostne pravice pod dn.št. 
17343/1999, tako da se sedaj v celoti pravilno glasi:
Vlož. 8.12.1999 dn.št. 17343/1999
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10.9.1999 se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje po parc.št. 1063/3 k.o.
Vižmarje kot služeči nepremičnini, v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 1063/1 in 1063/2 obe k.o. Vižmarje kot 
gospodujočih nepremičninah.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/1 (ID 512685)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859905 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12663003
čas začetka učinkovanja 29.04.2005 09:25:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/3 (ID 193630)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 8.9.2006,se popravi vpis služnostne pravice pod dn.št. 
17343/1999, tako da se sedaj v celoti pravilno glasi:
Vlož. 8.12.1999 dn.št. 17343/1999
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10.9.1999 se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje po parc.št. 1063/3 k.o.
Vižmarje kot služeči nepremičnini, v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 1063/1 in 1063/2 obe k.o. Vižmarje kot 
gospodujočih nepremičninah.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/2 (ID 1688103)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859905 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12262004
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/3 (ID 193630)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
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hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1097 (ID 2680714)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859905 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12262006
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/3 (ID 193630)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/7 (ID 4418999)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859905 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12262007
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/3 (ID 193630)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/8 (ID 53090)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859905 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12262008
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/3 (ID 193630)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
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imetnik:
1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/11 (ID 2067437)

zveza - ID osnovnega položaja:
14859905 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12295956
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/3 (ID 193630)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/22 (ID 2032488)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859905 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12295964
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/3 (ID 193630)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11195/2006 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2945 z DN št. 15359/2007 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 1258/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/27 (ID 4268499)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859905 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12304095
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/3 (ID 193630)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
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te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/17 (ID 440321)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859905 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12304096
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/3 (ID 193630)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1095/1 (ID 1329223)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859905 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12327157
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/3 (ID 193630)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/10 (ID 3243745)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859905 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12358190
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/3 (ID 193630)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:
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1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/9 (ID 2067436)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859905 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12405321
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/3 (ID 193630)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/3 (ID 724595)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859905 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12423611
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/3 (ID 193630)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11195/2006 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2945 z DN št. 15359/2007 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/28 (ID 1645720)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859905 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12438987
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/3 (ID 193630)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:
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1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/18 (ID 3814798)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859905 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12438988
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/3 (ID 193630)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1095/5 (ID 3015522)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859905 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12438989
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/3 (ID 193630)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1095/3 (ID 5358829)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859905 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12452928
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/3 (ID 193630)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/16 (ID 654868)
zveza - ID osnovnega položaja:
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14859905 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12452931
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/3 (ID 193630)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11195/2006 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/19 (ID 1025867)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859905 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12461124
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/3 (ID 193630)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi pripisa iz vl. št. 95 z DN št. 22685/2007 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/3 (ID 907867)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859905 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12483835
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/3 (ID 193630)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11195/2006 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 1258/2008 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2945 z DN št. 5457/2008 se prenese vpis.
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imetnik:
1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/37 (ID 5827569)

zveza - ID osnovnega položaja:
14859905 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 13056704
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/3 (ID 193630)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2924 z DN št. 5373/2011 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/9 (ID 152695)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859905 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11214674
čas začetka učinkovanja 25.05.2006 11:05:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/3 (ID 193630)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o služnostni pravici z dne 02.11.2005,se vknjiži služnostna pravica dostopa, izgradnje, 
vzdrževanja, popravila in nadzora elektro kabelske kanalizacije, vse v korist služnostnega zavezanca.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   25.05.2006 11:05:00

zveza - ID osnovnega položaja:
14859905 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11086098
čas začetka učinkovanja 29.01.2008 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/3 (ID 193630)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 5 z dne 10.4.2007se na parc. št . 1063/3  te k.o. vknjiži služnostna 
pravica, ki obsega naslednja upravičenja: graditev javnega komunikacijskega omrežja v obsegu, določenem v 3. členu 
te pogodbe, dostop do zgrajenega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega 
obratovanja in vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, obratovanju in vzdrževanju javnega 
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komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.01.2008 09:00:00

zveza - ID osnovnega položaja:
14859905 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:20:47

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 1063/14
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/14 (ID 2711524)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14859906
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.06.2012 11:58:36

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12300749 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12280071 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12488903 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12457508 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12410630 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12363751 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12465527 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12280073 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12331282 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12442674 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12428043 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12442672 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12308326 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12308327 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12442673 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12280070 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
13056702 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12300755 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
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12280072 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12457505 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
11214674 25.05.2006 11:05:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12280070
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/14 (ID 2711524)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1097 (ID 2680714)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859906 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12280071
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/14 (ID 2711524)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/11 (ID 2067437)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859906 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12280072
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/14 (ID 2711524)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/7 (ID 4418999)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859906 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
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Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12280073
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/14 (ID 2711524)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/8 (ID 53090)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859906 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12300749
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/14 (ID 2711524)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/22 (ID 2032488)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859906 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12300755
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/14 (ID 2711524)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11195/2006 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2945 z DN št. 15359/2007 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 1258/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/27 (ID 4268499)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859906 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12308326
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/14 (ID 2711524)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/17 (ID 440321)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859906 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12308327
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/14 (ID 2711524)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1095/1 (ID 1329223)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859906 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12331282
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/14 (ID 2711524)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/10 (ID 3243745)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859906 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 12363751
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/14 (ID 2711524)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/9 (ID 2067436)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859906 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12410630
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/14 (ID 2711524)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/3 (ID 724595)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859906 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12428043
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/14 (ID 2711524)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11195/2006 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2945 z DN št. 15359/2007 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/28 (ID 1645720)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859906 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 12442672
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/14 (ID 2711524)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/18 (ID 3814798)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859906 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12442673
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/14 (ID 2711524)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1095/5 (ID 3015522)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859906 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12442674
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/14 (ID 2711524)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1095/3 (ID 5358829)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859906 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 



18.10.2017 - 13:20
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 7 od 9

ID pravice / zaznambe 12457505
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/14 (ID 2711524)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/16 (ID 654868)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859906 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12457508
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/14 (ID 2711524)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11195/2006 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/19 (ID 1025867)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859906 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12465527
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/14 (ID 2711524)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi pripisa iz vl. št. 95 z DN št. 22685/2007 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/3 (ID 907867)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859906 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 12488903
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/14 (ID 2711524)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11195/2006 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 1258/2008 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2945 z DN št. 5457/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/37 (ID 5827569)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859906 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 13056702
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/14 (ID 2711524)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2924 z DN št. 5373/2011 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/9 (ID 152695)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859906 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11214674
čas začetka učinkovanja 25.05.2006 11:05:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1063/3 (ID 193630)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o služnostni pravici z dne 02.11.2005,se vknjiži služnostna pravica dostopa, izgradnje, 
vzdrževanja, popravila in nadzora elektro kabelske kanalizacije, vse v korist služnostnega zavezanca.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   25.05.2006 11:05:00

zveza - ID osnovnega položaja:
14859906 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
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Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:20:52

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 1064/5
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1064/5 (ID 1520587)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14859907
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.06.2012 11:58:36

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12403527 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12294308 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12255823 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12451334 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12255821 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12437697 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12302741 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12437696 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12482130 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12294306 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12437698 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12356401 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
13056701 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12302740 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12255825 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12255824 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12255822 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12422052 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
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12451340 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12325830 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12459571 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
11214488 25.05.2006 11:05:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12255821
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1064/5 (ID 1520587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1097 (ID 2680714)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859907 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12255822
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1064/5 (ID 1520587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1098 (ID 2344650)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859907 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12255823
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1064/5 (ID 1520587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/7 (ID 4418999)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859907 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12255824
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1064/5 (ID 1520587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/8 (ID 53090)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859907 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12255825
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1064/5 (ID 1520587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/11 (ID 2067437)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859907 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12294306
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1064/5 (ID 1520587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/22 (ID 2032488)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859907 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 12294308
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1064/5 (ID 1520587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11195/2006 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2945 z DN št. 15359/2007 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 1258/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/27 (ID 4268499)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859907 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12302740
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1064/5 (ID 1520587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/17 (ID 440321)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859907 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12302741
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1064/5 (ID 1520587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1095/1 (ID 1329223)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859907 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
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Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12325830
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1064/5 (ID 1520587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/10 (ID 3243745)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859907 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12356401
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1064/5 (ID 1520587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/9 (ID 2067436)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859907 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12403527
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1064/5 (ID 1520587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/3 (ID 724595)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859907 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 12422052
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1064/5 (ID 1520587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11195/2006 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2945 z DN št. 15359/2007 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/28 (ID 1645720)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859907 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12437696
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1064/5 (ID 1520587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1095/5 (ID 3015522)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859907 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12437697
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1064/5 (ID 1520587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/18 (ID 3814798)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859907 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 12437698
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1064/5 (ID 1520587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1095/3 (ID 5358829)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859907 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12451334
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1064/5 (ID 1520587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/16 (ID 654868)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859907 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12451340
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1064/5 (ID 1520587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11195/2006 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/19 (ID 1025867)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859907 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 12459571
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1064/5 (ID 1520587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi pripisa iz vl. št. 95 z DN št. 22685/2007 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/3 (ID 907867)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859907 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12482130
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1064/5 (ID 1520587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11195/2006 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 1258/2008 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2945 z DN št. 5457/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/37 (ID 5827569)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859907 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 13056701
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1064/5 (ID 1520587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2924 z DN št. 5373/2011 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/9 (ID 152695)
zveza - ID osnovnega položaja:

14859907 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
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Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11214488
čas začetka učinkovanja 25.05.2006 11:05:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1064/5 (ID 1520587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o služnostni pravici z dne 02.11.2005,se vknjiži služnostna pravica dostopa, izgradnje, 
vzdrževanja, popravila in nadzora elektro kabelske kanalizacije, vse v korist služnostnega zavezanca.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   25.05.2006 11:05:00

zveza - ID osnovnega položaja:
14859907 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:20:58

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 1099/4
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8632364
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.06.2012 11:58:36

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12441856 15.09.2003 10:40:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12464510 15.09.2003 10:40:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12276130 15.09.2003 10:40:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12441857 15.09.2003 10:40:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12276129 15.09.2003 10:40:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12464511 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12276128 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12330417 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12427043 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12441853 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12441855 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12276135 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12441854 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12456482 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12307390 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12456483 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12299681 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12409470 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
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12307389 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12487778 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12276138 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12299680 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12362554 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
13056700 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12276134 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12276137 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
11214673 25.05.2006 11:05:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
11086100 29.01.2008 09:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12276129
čas začetka učinkovanja 15.09.2003 10:40:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi  notarskega zapisa prodajne pogodbe opr.št. SV-418/03 z dne 26.3.2003se vknjiži služnostna pravica hoje 
in vožnje z vsemi vozili v breme parcele 1099/4 v  korist parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/5 in  1095/4 te k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 21129/2004 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1097 (ID 2680714)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12276130
čas začetka učinkovanja 15.09.2003 10:40:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi  notarskega zapisa prodajne pogodbe opr.št. SV-418/03 z dne 26.3.2003se vknjiži služnostna pravica hoje 
in vožnje z vsemi vozili v breme parcele 1099/4 v  korist parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/5 in  1095/4 te k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 21129/2004 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1098 (ID 2344650)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12441856
čas začetka učinkovanja 15.09.2003 10:40:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi  notarskega zapisa prodajne pogodbe opr.št. SV-418/03 z dne 26.3.2003se vknjiži služnostna pravica hoje 
in vožnje z vsemi vozili v breme parcele 1099/4 v  korist parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/5 in  1095/4 te k.o.
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Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 21129/2004 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1095/4 (ID 2680713)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12441857
čas začetka učinkovanja 15.09.2003 10:40:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi  notarskega zapisa prodajne pogodbe opr.št. SV-418/03 z dne 26.3.2003se vknjiži služnostna pravica hoje 
in vožnje z vsemi vozili v breme parcele 1099/4 v  korist parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/5 in  1095/4 te k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 21129/2004 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1095/5 (ID 3015522)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12464510
čas začetka učinkovanja 15.09.2003 10:40:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi  notarskega zapisa prodajne pogodbe opr.št. SV-418/03 z dne 26.3.2003se vknjiži služnostna pravica hoje 
in vožnje z vsemi vozili v breme parcele 1099/4 v  korist parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/5 in  1095/4 te k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 21129/2004 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 95 z DN št. 22685/2007 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/3 (ID 907867)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12276128
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
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1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/11 (ID 2067437)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12276134
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1097 (ID 2680714)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12276135
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1098 (ID 2344650)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12276137
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 



18.10.2017 - 13:20
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 5 od 11

hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/7 (ID 4418999)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12276138
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/8 (ID 53090)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12299680
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/22 (ID 2032488)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12299681
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
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10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11195/2006 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2945 z DN št. 15359/2007 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 1258/2008 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/27 (ID 4268499)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12307389
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/17 (ID 440321)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12307390
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1095/1 (ID 1329223)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12330417
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
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glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/10 (ID 3243745)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12362554
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/9 (ID 2067436)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12409470
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/3 (ID 724595)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12427043
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
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vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11195/2006 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2945 z DN št. 15359/2007 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/28 (ID 1645720)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12441853
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/18 (ID 3814798)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12441854
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1095/5 (ID 3015522)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 12441855
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1095/3 (ID 5358829)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12456482
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/16 (ID 654868)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12456483
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11195/2006 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/19 (ID 1025867)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 12464511
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi pripisa iz vl. št. 95 z DN št. 22685/2007 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/3 (ID 907867)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12487778
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11195/2006 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 1258/2008 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2945 z DN št. 5457/2008 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/37 (ID 5827569)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 13056700
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2924 z DN št. 5373/2011 se prenese vpis.
imetnik:
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1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/9 (ID 152695)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11214673
čas začetka učinkovanja 25.05.2006 11:05:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o služnostni pravici z dne 02.11.2005,se na parc. št. 1099/4, 1099/6, 1099/7 in 1099/8 k.o. 
Vižmarje, vknjiži služnostna pravica dostopa, izgradnje, vzdrževanja, popravila in nadzora elektro kabelske 
kanalizacije, vse v korist služnostnega zavezanca.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   25.05.2006 11:05:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11086100
čas začetka učinkovanja 29.01.2008 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 5 z dne 10.4.2007se na parc. št. 1099/4, 1099/6, 1099/7 in 1099/8 te 
k.o. vknjiži služnostna pravica, ki obsega naslednja upravičenja: graditev javnega komunikacijskega omrežja v 
obsegu, določenem v 3. členu te pogodbe, dostop do zgrajenega komunikacijskega omrežja in pripadajoče 
infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, 
obratovanju in vzdrževanju javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.01.2008 09:00:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8632364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:21:03

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 1099/6
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/6 (ID 3916558)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8632365
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.06.2012 11:58:36

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12265148 15.09.2003 10:40:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12461888 15.09.2003 10:40:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12439626 15.09.2003 10:40:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12439627 15.09.2003 10:40:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12265149 15.09.2003 10:40:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12439625 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12327888 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12439623 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12484711 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12461889 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12265152 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12265154 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12296742 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12424402 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
13056705 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12296741 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12453742 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12439624 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
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12453741 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12304819 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12359177 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12406254 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12265151 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12265153 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12265147 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12304820 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
11214673 25.05.2006 11:05:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
11086100 29.01.2008 09:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12265148
čas začetka učinkovanja 15.09.2003 10:40:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/6 (ID 3916558)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi  notarskega zapisa prodajne pogodbe opr.št. SV-418/03 z dne 26.3.2003se vknjiži služnostna pravica hoje 
in vožnje z vsemi vozili v breme parcele 1099/4 v  korist parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/5 in  1095/4 te k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 21129/2004 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1097 (ID 2680714)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12265149
čas začetka učinkovanja 15.09.2003 10:40:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/6 (ID 3916558)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi  notarskega zapisa prodajne pogodbe opr.št. SV-418/03 z dne 26.3.2003se vknjiži služnostna pravica hoje 
in vožnje z vsemi vozili v breme parcele 1099/4 v  korist parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/5 in  1095/4 te k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 21129/2004 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1098 (ID 2344650)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12439626
čas začetka učinkovanja 15.09.2003 10:40:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/6 (ID 3916558)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi  notarskega zapisa prodajne pogodbe opr.št. SV-418/03 z dne 26.3.2003se vknjiži služnostna pravica hoje 
in vožnje z vsemi vozili v breme parcele 1099/4 v  korist parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/5 in  1095/4 te k.o.
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Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 21129/2004 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1095/4 (ID 2680713)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12439627
čas začetka učinkovanja 15.09.2003 10:40:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/6 (ID 3916558)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi  notarskega zapisa prodajne pogodbe opr.št. SV-418/03 z dne 26.3.2003se vknjiži služnostna pravica hoje 
in vožnje z vsemi vozili v breme parcele 1099/4 v  korist parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/5 in  1095/4 te k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 21129/2004 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1095/5 (ID 3015522)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12461888
čas začetka učinkovanja 15.09.2003 10:40:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/6 (ID 3916558)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi  notarskega zapisa prodajne pogodbe opr.št. SV-418/03 z dne 26.3.2003se vknjiži služnostna pravica hoje 
in vožnje z vsemi vozili v breme parcele 1099/4 v  korist parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/5 in  1095/4 te k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 21129/2004 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 95 z DN št. 22685/2007 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/3 (ID 907867)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12265147
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/6 (ID 3916558)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
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1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/11 (ID 2067437)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12265151
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/6 (ID 3916558)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1097 (ID 2680714)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12265152
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/6 (ID 3916558)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1098 (ID 2344650)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12265153
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/6 (ID 3916558)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
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hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/7 (ID 4418999)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12265154
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/6 (ID 3916558)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/8 (ID 53090)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12296741
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/6 (ID 3916558)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/22 (ID 2032488)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12296742
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/6 (ID 3916558)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
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10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11195/2006 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2945 z DN št. 15359/2007 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 1258/2008 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/27 (ID 4268499)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12304819
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/6 (ID 3916558)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/17 (ID 440321)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12304820
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/6 (ID 3916558)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1095/1 (ID 1329223)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12327888
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
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glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/6 (ID 3916558)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/10 (ID 3243745)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12359177
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/6 (ID 3916558)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/9 (ID 2067436)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12406254
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/6 (ID 3916558)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/3 (ID 724595)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12424402
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
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vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/6 (ID 3916558)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11195/2006 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2945 z DN št. 15359/2007 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/28 (ID 1645720)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12439623
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/6 (ID 3916558)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/18 (ID 3814798)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12439624
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/6 (ID 3916558)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1095/5 (ID 3015522)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 12439625
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/6 (ID 3916558)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1095/3 (ID 5358829)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12453741
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/6 (ID 3916558)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/16 (ID 654868)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12453742
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/6 (ID 3916558)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11195/2006 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/19 (ID 1025867)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 12461889
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/6 (ID 3916558)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi pripisa iz vl. št. 95 z DN št. 22685/2007 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/3 (ID 907867)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12484711
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/6 (ID 3916558)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11195/2006 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 1258/2008 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2945 z DN št. 5457/2008 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/37 (ID 5827569)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 13056705
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/6 (ID 3916558)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2924 z DN št. 5373/2011 se prenese vpis.
imetnik:
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1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/9 (ID 152695)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11214673
čas začetka učinkovanja 25.05.2006 11:05:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o služnostni pravici z dne 02.11.2005,se na parc. št. 1099/4, 1099/6, 1099/7 in 1099/8 k.o. 
Vižmarje, vknjiži služnostna pravica dostopa, izgradnje, vzdrževanja, popravila in nadzora elektro kabelske 
kanalizacije, vse v korist služnostnega zavezanca.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   25.05.2006 11:05:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11086100
čas začetka učinkovanja 29.01.2008 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/4 (ID 2740858)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 5 z dne 10.4.2007se na parc. št. 1099/4, 1099/6, 1099/7 in 1099/8 te 
k.o. vknjiži služnostna pravica, ki obsega naslednja upravičenja: graditev javnega komunikacijskega omrežja v 
obsegu, določenem v 3. členu te pogodbe, dostop do zgrajenega komunikacijskega omrežja in pripadajoče 
infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, 
obratovanju in vzdrževanju javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.01.2008 09:00:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8632365 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:21:07

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 1099/23
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/23 (ID 5953491)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14362766
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.06.2012 11:58:36

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:21:14

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 1104/21
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8632461
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.06.2012 11:58:36

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12271068 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12463348 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12298388 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12440848 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12425852 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12306206 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12271070 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
13056703 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12440847 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12271071 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12271072 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12440849 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12455231 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12486415 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12298387 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12306207 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12329241 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12361011 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
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12271069 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12455232 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12408060 02.02.2006 13:28:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
11214489 25.05.2006 11:05:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
12528240 08.09.2006 08:50:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12528246 08.09.2006 08:50:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12528244 08.09.2006 08:50:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12528242 08.09.2006 08:50:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12528249 08.09.2006 08:50:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
11086099 29.01.2008 09:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12271068
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1097 (ID 2680714)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632461 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12271069
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1098 (ID 2344650)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632461 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12271070
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
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Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/7 (ID 4418999)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632461 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12271071
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/8 (ID 53090)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632461 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12271072
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/11 (ID 2067437)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632461 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12298387
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
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dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/22 (ID 2032488)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632461 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12298388
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11195/2006 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2945 z DN št. 15359/2007 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 1258/2008 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/27 (ID 4268499)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632461 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12306206
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1095/1 (ID 1329223)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632461 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12306207



18.10.2017 - 13:21
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 5 od 11

čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/17 (ID 440321)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632461 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12329241
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/10 (ID 3243745)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632461 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12361011
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/9 (ID 2067436)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632461 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 12408060
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/3 (ID 724595)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632461 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12425852
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11195/2006 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2945 z DN št. 15359/2007 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/28 (ID 1645720)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632461 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12440847
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1095/5 (ID 3015522)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632461 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:



18.10.2017 - 13:21
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 7 od 11

Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12440848
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1095/3 (ID 5358829)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632461 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12440849
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/18 (ID 3814798)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632461 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12455231
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/16 (ID 654868)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632461 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12455232
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11195/2006 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/19 (ID 1025867)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632461 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12463348
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi pripisa iz vl. št. 95 z DN št. 22685/2007 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/3 (ID 907867)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632461 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12486415
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1104/20, 1104/19, 1104/18, 1104/17 in 1104/16 
te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 11195/2006 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 1258/2008 se prenese vpis.
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Zaradi pripisa iz vl. št. 2945 z DN št. 5457/2008 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/37 (ID 5827569)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632461 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 13056703
čas začetka učinkovanja 02.02.2006 13:28:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne in darilne pogodbe z dne 21.1.2004, ki se nahaja v zbirki listin tukajšnjega sodišča pod dn. št. 
10326/2005 in aneksa št. 1 k služnostni in darilni pogodbi z dne 29.8.2005 se vknjiži brezplačna služnostna pravica 
hoje in vožnje z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1099/3, 1097, 1098, 1095/3, 1095/1, 1095/5, 
1104/3, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1099/9 in 1104/22 te k.o., kjer se ta služnost poočiti.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2924 z DN št. 5373/2011 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1099/9 (ID 152695)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632461 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11214489
čas začetka učinkovanja 25.05.2006 11:05:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o služnostni pravici z dne 02.11.2005,se vknjiži služnostna pravica dostopa, izgradnje, 
vzdrževanja, popravila in nadzora elektro kabelske kanalizacije, vse v korist služnostnega zavezanca.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   25.05.2006 11:05:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8632461 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12528240
čas začetka učinkovanja 08.09.2006 08:50:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne pogodbe in soglasja h gradnji z dne 8.4.2005se vknjiži služnostna pravica dostopa, izgradnje in 
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vzdrževanja potrebne  elektroenergetske infrastrukture za potrebe vsakokratnega lastnika parc.št. 1104/26, 1104/19, 
1104/18, 1104/2, 1104/17 te k.o. oz. v korist Javnega podjetja Elektro Ljubljana, d.d. kot  pooblaščenega upravljalca 
elektroenergetske infrastrukture
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 1258/2008 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2945 z DN št. 5457/2008 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/37 (ID 5827569)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632461 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12528242
čas začetka učinkovanja 08.09.2006 08:50:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne pogodbe in soglasja h gradnji z dne 8.4.2005se vknjiži služnostna pravica dostopa, izgradnje in 
vzdrževanja potrebne  elektroenergetske infrastrukture za potrebe vsakokratnega lastnika parc.št. 1104/26, 1104/19, 
1104/18, 1104/2, 1104/17 te k.o. oz. v korist Javnega podjetja Elektro Ljubljana, d.d. kot  pooblaščenega upravljalca 
elektroenergetske infrastrukture
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/19 (ID 1025867)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632461 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12528244
čas začetka učinkovanja 08.09.2006 08:50:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne pogodbe in soglasja h gradnji z dne 8.4.2005se vknjiži služnostna pravica dostopa, izgradnje in 
vzdrževanja potrebne  elektroenergetske infrastrukture za potrebe vsakokratnega lastnika parc.št. 1104/26, 1104/19, 
1104/18, 1104/2, 1104/17 te k.o. oz. v korist Javnega podjetja Elektro Ljubljana, d.d. kot  pooblaščenega upravljalca 
elektroenergetske infrastrukture
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/18 (ID 3814798)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632461 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12528246
čas začetka učinkovanja 08.09.2006 08:50:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
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podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne pogodbe in soglasja h gradnji z dne 8.4.2005se vknjiži služnostna pravica dostopa, izgradnje in 
vzdrževanja potrebne  elektroenergetske infrastrukture za potrebe vsakokratnega lastnika parc.št. 1104/26, 1104/19, 
1104/18, 1104/2, 1104/17 te k.o. oz. v korist Javnega podjetja Elektro Ljubljana, d.d. kot  pooblaščenega upravljalca 
elektroenergetske infrastrukture
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/2 (ID 4748917)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632461 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12528249
čas začetka učinkovanja 08.09.2006 08:50:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne pogodbe in soglasja h gradnji z dne 8.4.2005se vknjiži služnostna pravica dostopa, izgradnje in 
vzdrževanja potrebne  elektroenergetske infrastrukture za potrebe vsakokratnega lastnika parc.št. 1104/26, 1104/19, 
1104/18, 1104/2, 1104/17 te k.o. oz. v korist Javnega podjetja Elektro Ljubljana, d.d. kot  pooblaščenega upravljalca 
elektroenergetske infrastrukture
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 33377/2008 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/17 (ID 440321)
zveza - ID osnovnega položaja:

8632461 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11086099
čas začetka učinkovanja 29.01.2008 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1104/21 (ID 3546343)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 5 z dne 10.4.2007se na parc. št. 1104/21 te k.o. vknjiži služnostna 
pravica, ki obsega naslednja upravičenja: graditev javnega komunikacijskega omrežja v obsegu, določenem v 3. členu 
te pogodbe, dostop do zgrajenega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega 
obratovanja in vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, obratovanju in vzdrževanju javnega 
komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.01.2008 09:00:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8632461 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:20:00

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 1125/2
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1125/2 (ID 5017797)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7290501
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   30.04.2003 10:53:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11238710 18.11.2009 14:12:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11238710
čas začetka učinkovanja 18.11.2009 14:12:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1125/2 (ID 5017797)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   18.11.2009 14:12:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7290501 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:21:18

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 1373/6
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1373/6 (ID 521403)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7875026
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   07.03.2003 10:52:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
13810342 28.08.2008 09:50:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 13810342
čas začetka učinkovanja 28.08.2008 09:50:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1381/55 (ID 6653139)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravila in nadzor elektro-kabelske kanalizacije in NN priključka za 
bazno postajo mobilne telefonije BP Lj.Sneberje.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.08.2008 09:50:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7875026 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:20:05

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 1393/2
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1393/2 (ID 3614838)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 13736558
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   13.02.2012 12:17:47

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:20:10

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 1543/4
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1543/4 (ID 613298)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7506217
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   25.02.2004 09:00:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11236128 18.11.2009 14:26:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11236128
čas začetka učinkovanja 18.11.2009 14:26:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1543/4 (ID 613298)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   18.11.2009 14:26:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7506217 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:20:15

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 1546/17
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1546/17 (ID 757256)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15009390
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   17.07.2012 12:56:52

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:20:20

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 1546/18
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1546/18 (ID 2940618)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15009391
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   17.07.2012 12:56:52

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:20:26

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 1615/2
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1615/2 (ID 1032236)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3645902
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   21.06.2011 11:10:32

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:21:23

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 1623
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1623 (ID 950789)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8740924
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:13:23

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11180677 29.01.2008 09:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11180677
čas začetka učinkovanja 29.01.2008 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1623 (ID 950789)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 400 z dne 10.10.2006se na parc.št.1623 vknjiži služnostna pravica, ki 
obsega naslednja upravičenja: 
graditev javnega komunikacijskega omrežja v obsegu, določenem v 3.čl. pogodbe, dostop do zgrajenega 
komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za 
potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, obratovanju in vzdrževanju
javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
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začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.01.2008 09:00:00
zveza - ID osnovnega položaja:

8740924 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:20:31

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1753 1632/4
 

katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1632/4 (ID 2667284)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7649728
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   30.04.2003 10:53:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11238710 18.11.2009 14:12:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11238710
čas začetka učinkovanja 18.11.2009 14:12:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1753 VIŽMARJE parcela 1125/2 (ID 5017797)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   18.11.2009 14:12:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7649728 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:21:28

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1754 69/4
 

katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 69/4 (ID 5904358)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14091909
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.11.2013 12:21:13

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:22:19

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1754 226/2
 

katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 226/2 (ID 1966287)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6434816
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:03:37

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269826 27.05.2010 14:19:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269826
čas začetka učinkovanja 27.05.2010 14:19:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 226/2 (ID 1966287)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d.  
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2010 14:19:00

zveza - ID osnovnega položaja:
6434816 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 



18.10.2017 - 13:21
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 2

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:21:33

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1754 471/4
 

katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 471/4 (ID 6153514)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15272723
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.07.2015 08:57:14

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11048998 11.04.2007 16:10:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11048998
čas začetka učinkovanja 11.04.2007 16:10:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 471/5 (ID 6153515)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o služnosti št. 171333/07-LM z dne 12.3.2007se pri parc. št. 471 vknjiži  služnostna pravica 
gradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora in rekonstrukcije kabelske kanalizacije, vključno z jaški in kablovodom po
Prušnikovi, Hafnerjevi in Ob zdravstvenem domu ter  dostopa na zemljišče v času gradnje, v širini 0,75 m levo in 
desno od osi kabelske kanalizacije.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.04.2007 16:10:00

zveza - ID osnovnega položaja:
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15272723 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:21:39

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1754 607
 

katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 607 (ID 4055779)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3652356
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.11.2014 14:23:13

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12859310 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12865176 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12846794 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12843056 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12864058 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12860663 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
11035395 24.07.2006 14:50:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12843056
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 607 (ID 4055779)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 22.6.1937, Dn. št. 3973/1937

Na podlagi kupne pogodbe z dne 26.3.1937 se vknjiži služnost hoje, vožnje in živinogonje po parc. št. 483/1 (sedaj 
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parc. št. 606 in parc. št. 607) na in iz občinske ceste v korist lastnikov parc. št. 483/4 (sedaj parc. št. 597), parc. št. 
483/5 (sedaj parc. št. 598 in parc. št. 599) ter parc. št. 483/6 (sedaj parc. št. 601 in parc. št. 600) iste k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 2893/2007 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 569 z DN št. 21476/2007 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 597/2 
(ID 909272)

zveza - ID osnovnega položaja:
3652356 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12846794
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 607 (ID 4055779)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 22.6.1937, Dn. št. 3973/1937

Na podlagi kupne pogodbe z dne 26.3.1937 se vknjiži služnost hoje, vožnje in živinogonje po parc. št. 483/1 (sedaj 
parc. št. 606 in parc. št. 607) na in iz občinske ceste v korist lastnikov parc. št. 483/4 (sedaj parc. št. 597), parc. št. 
483/5 (sedaj parc. št. 598 in parc. št. 599) ter parc. št. 483/6 (sedaj parc. št. 601 in parc. št. 600) iste k.o.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 601 (ID 
5229916)

zveza - ID osnovnega položaja:
3652356 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12859310
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 607 (ID 4055779)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 22.6.1937, Dn. št. 3973/1937

Na podlagi kupne pogodbe z dne 26.3.1937 se vknjiži služnost hoje, vožnje in živinogonje po parc. št. 483/1 (sedaj 
parc. št. 606 in parc. št. 607) na in iz občinske ceste v korist lastnikov parc. št. 483/4 (sedaj parc. št. 597), parc. št. 
483/5 (sedaj parc. št. 598 in parc. št. 599) ter parc. št. 483/6 (sedaj parc. št. 601 in parc. št. 600) iste k.o.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 599 (ID 
4464350)

zveza - ID osnovnega položaja:
3652356 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12860663
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
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glavna nepremičnina: katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 607 (ID 4055779)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 22.6.1937, Dn. št. 3973/1937

Na podlagi kupne pogodbe z dne 26.3.1937 se vknjiži služnost hoje, vožnje in živinogonje po parc. št. 483/1 (sedaj 
parc. št. 606 in parc. št. 607) na in iz občinske ceste v korist lastnikov parc. št. 483/4 (sedaj parc. št. 597), parc. št. 
483/5 (sedaj parc. št. 598 in parc. št. 599) ter parc. št. 483/6 (sedaj parc. št. 601 in parc. št. 600) iste k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 2893/2007 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 597/4 
(ID 6530069)

2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 597/5 
(ID 6530070)

3. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 597/3 
(ID 6530071)

zveza - ID osnovnega položaja:
3652356 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12864058
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 607 (ID 4055779)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 22.6.1937, Dn. št. 3973/1937

Na podlagi kupne pogodbe z dne 26.3.1937 se vknjiži služnost hoje, vožnje in živinogonje po parc. št. 483/1 (sedaj 
parc. št. 606 in parc. št. 607) na in iz občinske ceste v korist lastnikov parc. št. 483/4 (sedaj parc. št. 597), parc. št. 
483/5 (sedaj parc. št. 598 in parc. št. 599) ter parc. št. 483/6 (sedaj parc. št. 601 in parc. št. 600) iste k.o.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 598 (ID 
5303518)

zveza - ID osnovnega položaja:
3652356 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12865176
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 607 (ID 4055779)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 22.6.1937, Dn. št. 3973/1937

Na podlagi kupne pogodbe z dne 26.3.1937 se vknjiži služnost hoje, vožnje in živinogonje po parc. št. 483/1 (sedaj 
parc. št. 606 in parc. št. 607) na in iz občinske ceste v korist lastnikov parc. št. 483/4 (sedaj parc. št. 597), parc. št. 
483/5 (sedaj parc. št. 598 in parc. št. 599) ter parc. št. 483/6 (sedaj parc. št. 601 in parc. št. 600) iste k.o.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 600 (ID 
3551456)

zveza - ID osnovnega položaja:
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3652356 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11035395
čas začetka učinkovanja 24.07.2006 14:50:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 607 (ID 4055779)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti in odškodnini št. 4302-N-10670/50-5100/0063-79/06 z dne 2.3.2006se pri 
nepremičnini parc. št. 607 vknjiži služnost gradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora plinovoda.
imetnik:

1. matična številka: 5226406000
firma / naziv: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
naslov: Verovškova ulica 062, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   24.07.2006 14:50:00

zveza - ID osnovnega položaja:
3652356 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:21:43

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1754 864/8
 

katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 864/8 (ID 2007549)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15336552
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.04.2011 10:05:01

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:21
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 2

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:21:49

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1754 864/10
 

katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 864/10 (ID 6166063)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16061028
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   20.11.2013 12:55:28

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
15284954 22.04.2011 10:05:00 408 - vknjižena pravica stvarnega bremena - imetnik oseba  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 15284954
čas začetka učinkovanja 22.04.2011 10:05:00
vrsta pravice / zaznambe 408 - vknjižena pravica stvarnega bremena - imetnik oseba
glavna nepremičnina: katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 864/10 (ID 6166063)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
tip trajanja 2 - nedoločen čas
dodatni opis:
služnostna pravica izgradnje, upravljanja in vzdrževanja javnega vodovodnega omrežja v skladu s skico, ki je priloga 
pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti, za obdobje funkcioniranja javnega vodovodnega omrežja
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.04.2011 10:05:00

zveza - ID osnovnega položaja:
16061028 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:21:54

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1754 910/2
 

katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 910/2 (ID 3404492)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 13682536
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   10.05.2010 15:44:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:21:59

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1754 912/4
 

katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 912/4 (ID 2900719)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 13682533
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   10.05.2010 15:44:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:22:04

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1754 1133/2
 

katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 1133/2 (ID 1944606)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3651757
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   17.09.2014 11:44:13

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:22:09

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1754 1214/1
 

katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 1214/1 (ID 1629757)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8253319
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:03:37

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:22:14

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1754 1214/2
 

katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 1214/2 (ID 1294333)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8253320
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:03:37

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:28:18

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 67/3
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 67/3 (ID 3704275)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16680202
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.09.2014 15:09:28

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:28:23

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 165/2
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 165/2 (ID 4735988)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16680200
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.09.2014 15:09:28

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:28:29

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 166/5
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 166/5 (ID 1892830)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16950957
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.11.2014 15:16:42

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12867686 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12856796 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12853102 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12853102
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 166/5 (ID 1892830)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 30.7.1930, dn.št. 2980
Na podlagi menjalne pogodbe z dne 29.3.1931, se vknjiži služnosnta pravica hoje, vožnje in živinogonje po parc.št. 
166/1, deljena tudi v 166/4, 166/5, 166/6 v korist vsakokr. lastnika parc.št. 166/3, združena v 72/1, in deljena v 72/2 in
72/3.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 72/6 (ID 6477721)
2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 72/5 (ID 6477722)
3. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 72/4 (ID 6477723)



18.10.2017 - 16:28
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 2 od 2

zveza - ID osnovnega položaja:
16950957 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12856796
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 166/5 (ID 1892830)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 30.7.1930, dn.št. 2980
Na podlagi menjalne pogodbe z dne 29.3.1931, se vknjiži služnosnta pravica hoje, vožnje in živinogonje po parc.št. 
166/1, deljena tudi v 166/4, 166/5, 166/6 v korist vsakokr. lastnika parc.št. 166/3, združena v 72/1, in deljena v 72/2 in
72/3.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 72/3 (ID 3632655)
zveza - ID osnovnega položaja:

16950957 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12867686
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 166/5 (ID 1892830)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 30.7.1930, dn.št. 2980
Na podlagi menjalne pogodbe z dne 29.3.1931, se vknjiži služnosnta pravica hoje, vožnje in živinogonje po parc.št. 
166/1, deljena tudi v 166/4, 166/5, 166/6 v korist vsakokr. lastnika parc.št. 166/3, združena v 72/1, in deljena v 72/2 in
72/3.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 72/7 (ID 6499915)
2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 72/8 (ID 6499916)

zveza - ID osnovnega položaja:
16950957 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:28:34

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 166/6
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 166/6 (ID 2397449)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16950958
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.11.2014 15:16:42

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12852149 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12855896 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12866718 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12852149
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 166/6 (ID 2397449)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 30.7.1930, dn.št. 2980
Na podlagi menjalne pogodbe z dne 29.3.1931, se vknjiži služnosnta pravica hoje, vožnje in živinogonje po parc.št. 
166/1, deljena tudi v 166/4, 166/5, 166/6 v korist vsakokr. lastnika parc.št. 166/3, združena v 72/1, in deljena v 72/2 in
72/3.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 72/6 (ID 6477721)
2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 72/5 (ID 6477722)
3. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 72/4 (ID 6477723)
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zveza - ID osnovnega položaja:
16950958 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12855896
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 166/6 (ID 2397449)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 30.7.1930, dn.št. 2980
Na podlagi menjalne pogodbe z dne 29.3.1931, se vknjiži služnosnta pravica hoje, vožnje in živinogonje po parc.št. 
166/1, deljena tudi v 166/4, 166/5, 166/6 v korist vsakokr. lastnika parc.št. 166/3, združena v 72/1, in deljena v 72/2 in
72/3.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 72/3 (ID 3632655)
zveza - ID osnovnega položaja:

16950958 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12866718
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 166/6 (ID 2397449)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 30.7.1930, dn.št. 2980
Na podlagi menjalne pogodbe z dne 29.3.1931, se vknjiži služnosnta pravica hoje, vožnje in živinogonje po parc.št. 
166/1, deljena tudi v 166/4, 166/5, 166/6 v korist vsakokr. lastnika parc.št. 166/3, združena v 72/1, in deljena v 72/2 in
72/3.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 72/7 (ID 6499915)
2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 72/8 (ID 6499916)

zveza - ID osnovnega položaja:
16950958 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 



18.10.2017 - 16:28
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:28:38

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 170/3
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 170/3 (ID 202079)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16680201
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.09.2014 15:09:28

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:28:44

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 216/2
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 216/2 (ID 2421003)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7624025
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   30.01.2004 13:50:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269850 27.05.2010 13:31:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269850
čas začetka učinkovanja 27.05.2010 13:31:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1215/2 (ID 3432440)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d.  
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2010 13:31:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7624025 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:28:49

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 216/4
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 216/4 (ID 4603932)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7624027
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   30.01.2004 13:50:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269850 27.05.2010 13:31:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269850
čas začetka učinkovanja 27.05.2010 13:31:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1215/2 (ID 3432440)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d.  
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2010 13:31:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7624027 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:28:54

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 217/2
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 217/2 (ID 2421004)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7624028
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   30.01.2004 13:50:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269850 27.05.2010 13:31:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269850
čas začetka učinkovanja 27.05.2010 13:31:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1215/2 (ID 3432440)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d.  
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2010 13:31:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7624028 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:28:59

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 502/1
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 502/1 (ID 475852)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3654517
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   21.09.2012 12:44:08

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12607713 08.05.2006 15:15:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12607715 08.05.2006 15:15:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
11245627 14.12.2009 15:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12607713
čas začetka učinkovanja 08.05.2006 15:15:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 502/1 (ID 475852)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 3.5.2006se vknjiži stvarna služnost uporabe dovozne poti
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 504/5 (ID 3089009)
zveza - ID osnovnega položaja:

3654517 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 12607715
čas začetka učinkovanja 08.05.2006 15:15:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 502/1 (ID 475852)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 3.5.2006se vknjiži stvarna služnost uporabe dovozne poti
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 504/2 (ID 706682)
zveza - ID osnovnega položaja:

3654517 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11245627
čas začetka učinkovanja 14.12.2009 15:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 502/1 (ID 475852)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 4302-N-10600/21572/50-5100/0696-48/09 z dne 6.11.2009se vknjiži 
služnostna pravica v vsebini, kot to izhaja iz 2. člena cit. pogodbe, v korist imetnika pravice.
imetnik:

1. matična številka: 5226406000
firma / naziv: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
naslov: Verovškova ulica 062, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   14.12.2009 15:00:00

zveza - ID osnovnega položaja:
3654517 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 



18.10.2017 - 16:29
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 3

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:29:04

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 502/4
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 502/4 (ID 3667286)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3654518
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   21.09.2012 12:44:08

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12607712 08.05.2006 15:15:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12607714 08.05.2006 15:15:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12722019 25.02.2009 09:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12727824 25.02.2009 09:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
11245627 14.12.2009 15:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12607712
čas začetka učinkovanja 08.05.2006 15:15:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 502/4 (ID 3667286)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 3.5.2006se vknjiži stvarna služnost uporabe dovozne poti
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 504/5 (ID 3089009)
zveza - ID osnovnega položaja:

3654518 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12607714
čas začetka učinkovanja 08.05.2006 15:15:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 502/4 (ID 3667286)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 3.5.2006se vknjiži stvarna služnost uporabe dovozne poti
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 504/2 (ID 706682)
zveza - ID osnovnega položaja:

3654518 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12722019
čas začetka učinkovanja 25.02.2009 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 502/4 (ID 3667286)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne pogodbe z dne 24.02.2009,se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi vozili po parc. 
št. 502/4 k.o. Glince v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine parc. št. 520/6 in 500/3 k.o. Glince, 
kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 500/8 (ID 6347556)
2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 500/7 (ID 6347557)

zveza - ID osnovnega položaja:
3654518 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12727824
čas začetka učinkovanja 25.02.2009 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 502/4 (ID 3667286)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne pogodbe z dne 24.02.2009,se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi vozili po parc. 
št. 502/4 k.o. Glince v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine parc. št. 520/6 in 500/3 k.o. Glince, 
kjer se ta služnost poočiti.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 520/6 (ID 1399551)
zveza - ID osnovnega položaja:

3654518 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11245627
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čas začetka učinkovanja 14.12.2009 15:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 502/1 (ID 475852)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 4302-N-10600/21572/50-5100/0696-48/09 z dne 6.11.2009se vknjiži 
služnostna pravica v vsebini, kot to izhaja iz 2. člena cit. pogodbe, v korist imetnika pravice.
imetnik:

1. matična številka: 5226406000
firma / naziv: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
naslov: Verovškova ulica 062, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   14.12.2009 15:00:00

zveza - ID osnovnega položaja:
3654518 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:29:09

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 544/31
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 544/31 (ID 886634)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8728064
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:13:23

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:29:15

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 545/8
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 545/8 (ID 6014980)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14633394
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:05:47

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
14630583 02.11.2009 14:06:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 14630583
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 14:06:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1538/3 (ID 1353083)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Stvarna služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče 
infrastrukture, dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in 
vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega 
omrežja za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve tega dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 14:06:00

zveza - ID osnovnega položaja:
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14633394 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:29:20

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 545/9
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 545/9 (ID 6014981)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14633395
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:05:47

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
14630583 02.11.2009 14:06:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 14630583
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 14:06:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1538/3 (ID 1353083)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Stvarna služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče 
infrastrukture, dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in 
vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega 
omrežja za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve tega dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 14:06:00

zveza - ID osnovnega položaja:
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14633395 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:29:25

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 547/15
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 547/15 (ID 4520386)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7313917
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:05:47

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12352979 19.07.2002 09:52:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
14563188 02.11.2009 14:06:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12352979
čas začetka učinkovanja 19.07.2002 09:52:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 547/15 (ID 4520386)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 25.9.1996 in aneksa z dne 17.4.1998Iz vl. št. 70 (  Vlož. 21.10.1971, dn.št. 
8925
Na podlagi razdelilne pogodbe z dne 24.9.1971 in punom. z dne 10.5.1971, se vknjiži služnostna pravica hoje in 
vožnje po parc.št. 547/3, 549/1, tudi deljene po parc.št. 547/9, 547/15, 549/3, v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 
546, sedaj deljena v 546/1, 546/2 te k.o.).
Dovoli se --Vknjižba pridobitve služnosti-- zaradi prepisa.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 14508/2002 se poočiti drugi vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 31837/2007 se prenese vpis.
imetnik:
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1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 546/1 (ID 1252234)
zveza - ID osnovnega položaja:

7313917 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 14563188
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 14:06:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 832/7 (ID 4520692)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Stvarna služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče 
infrastrukture, dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in 
vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega 
omrežja za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve tega dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 14:06:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7313917 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:31:34

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 589/36
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 589/36 (ID 1338235)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7704840
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   15.09.2004 14:10:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269851 27.05.2010 13:39:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
18735726 30.12.2015 15:25:27 409 - vknjižena stavbna pravica  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269851
čas začetka učinkovanja 27.05.2010 13:39:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 589/36 (ID 1338235)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d. 
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
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firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2010 13:39:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7704840 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 18735726
čas začetka učinkovanja 30.12.2015 15:25:27
vrsta pravice / zaznambe 409 - vknjižena stavbna pravica
glavna nepremičnina: katastrska občina 1738 DRAVLJE parcela 1424/4 (ID 2044161)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
tip trajanja 1 - določen čas
čas prenehanja 18.12.2114
dodatni opis:
Vknjiži se stavbna pravica gradnje gospodarske javne infrastrukture namenjene izvajanju javne službe dejavnosti 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem in 
distribucije toplote v obsegu kot izhaja iz grafičnega prikaza nepremičnin, ki je priloga št. 2 in sestavni del pogodbe, 
za dobo 99 let.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1738 DRAVLJE stavbna pravica 9047 (ID 6730502)
zveza - ID osnovnega položaja:

7704840 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:31:40

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 590/16
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 590/16 (ID 6103721)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

V korist vsakokratnega lastnika nepremičnine so vpisane te pravice oziroma pravna dejstva:
 

1. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 590/16 (ID 6103721)
ID pravice 12260878

2. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 590/13 (ID 4276175)
ID pravice 12776073

3. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 590/14 (ID 5871987)

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 590/15 (ID 5871988)
ID pravice 12779103

4. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 590/6 (ID 1420581)
ID pravice 12834314

5. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 590/13 (ID 4276175)
ID pravice 12831937

6. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 590/14 (ID 5871987)

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 590/15 (ID 5871988)
ID pravice 12834212

 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15019164
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
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firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   03.10.2011 13:30:15

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12260878 20.04.2004 11:53:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12460857 20.04.2004 11:53:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
15016057 02.11.2009 14:06:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
14563874 02.11.2009 14:06:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
14660887 02.11.2009 14:06:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
14563188 02.11.2009 14:06:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
14579587 02.11.2009 14:06:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
14600434 02.11.2009 14:06:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
11269852 27.05.2010 13:53:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
18735726 30.12.2015 15:25:27 409 - vknjižena stavbna pravica  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12260878
čas začetka učinkovanja 20.04.2004 11:53:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 590/16 (ID 6103721)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 31.12.2003, št. 4024-4/03-221Iz vl. št. 683 (  iz vl.št. 63 te k.o. se prenese 
sledeči vpis:
Vlož. 10.1.1968, dn.št.202
Na podlagi kupne pogodbe z dne 6.12.1967, se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje po parc.št. 590/6 in deljena 
590/8 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 590/7 ini 590/9 te k.o.
).
Dovoli se --Vknjižba pridobitve služnosti-- zaradi prepisa.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 590/16 (ID 6103721)
zveza - ID osnovnega položaja:

15019164 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12460857
čas začetka učinkovanja 20.04.2004 11:53:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 590/16 (ID 6103721)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 31.12.2003, št. 4024-4/03-221Iz vl. št. 683 (  iz vl.št. 63 te k.o. se prenese 
sledeči vpis:
Vlož. 10.1.1968, dn.št.202
Na podlagi kupne pogodbe z dne 6.12.1967, se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje po parc.št. 590/6 in deljena 
590/8 v korist vsakokratnega lastnika parc.št. 590/7 ini 590/9 te k.o.
).
Dovoli se --Vknjižba pridobitve služnosti-- zaradi prepisa.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 590/53 (ID 6223674)
2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 590/52 (ID 6223675)
3. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 590/54 (ID 6223676)
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zveza - ID osnovnega položaja:
15019164 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 14563188
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 14:06:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 832/7 (ID 4520692)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Stvarna služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče 
infrastrukture, dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in 
vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega 
omrežja za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve tega dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 14:06:00

zveza - ID osnovnega položaja:
15019164 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 14563874
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 14:06:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 752/57 (ID 3368269)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Stvarna služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče 
infrastrukture, dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in 
vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega 
omrežja za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve tega dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 14:06:00

zveza - ID osnovnega položaja:
15019164 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 14579587
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 14:06:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 747/35 (ID 3031994)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Stvarna služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče 
infrastrukture, dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in 
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vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega 
omrežja za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve tega dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 14:06:00

zveza - ID osnovnega položaja:
15019164 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 14600434
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 14:06:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 181/4 (ID 2816737)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Stvarna služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče 
infrastrukture, dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in 
vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega 
omrežja za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve tega dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 14:06:00

zveza - ID osnovnega položaja:
15019164 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 14660887
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 14:06:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 1928/6 (ID 6022770)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Stvarna služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče 
infrastrukture, dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in 
vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega 
omrežja za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve tega dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 14:06:00

zveza - ID osnovnega položaja:
15019164 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 15016057



18.10.2017 - 16:31
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 5 od 6

čas začetka učinkovanja 02.11.2009 14:06:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 1065/2 (ID 3824487)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Stvarna služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče 
infrastrukture, dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in 
vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega 
omrežja za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve tega dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 14:06:00

zveza - ID osnovnega položaja:
15019164 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11269852
čas začetka učinkovanja 27.05.2010 13:53:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 590/16 (ID 6103721)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2010 13:53:00

zveza - ID osnovnega položaja:
15019164 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 18735726
čas začetka učinkovanja 30.12.2015 15:25:27
vrsta pravice / zaznambe 409 - vknjižena stavbna pravica
glavna nepremičnina: katastrska občina 1738 DRAVLJE parcela 1424/4 (ID 2044161)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
tip trajanja 1 - določen čas
čas prenehanja 18.12.2114
dodatni opis:
Vknjiži se stavbna pravica gradnje gospodarske javne infrastrukture namenjene izvajanju javne službe dejavnosti 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem in 
distribucije toplote v obsegu kot izhaja iz grafičnega prikaza nepremičnin, ki je priloga št. 2 in sestavni del pogodbe, 
za dobo 99 let.
imetnik:
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1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1738 DRAVLJE stavbna pravica 9047 (ID 6730502)
zveza - ID osnovnega položaja:

15019164 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:31:44

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 595/10
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 595/10 (ID 776031)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7228248
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:03:37

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269845 27.05.2010 14:01:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269845
čas začetka učinkovanja 27.05.2010 14:01:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 663/5 (ID 5136215)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2010 14:01:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7228248 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:31:49

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 598/19
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 598/19 (ID 2953616)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7587912
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:03:37

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269845 27.05.2010 14:01:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269845
čas začetka učinkovanja 27.05.2010 14:01:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 663/5 (ID 5136215)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2010 14:01:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7587912 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:29:30

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 600/5
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 600/5 (ID 5871825)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 13904773
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:03:37

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269847 27.05.2010 13:31:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269847
čas začetka učinkovanja 27.05.2010 13:31:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 664/15 (ID 3415825)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d.  
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2010 13:31:00

zveza - ID osnovnega položaja:
13904773 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:29:35

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 601/5
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 601/5 (ID 654805)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7127296
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:05:47

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
14659904 02.11.2009 14:06:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 14659904
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 14:06:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 747/13 (ID 680946)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Stvarna služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče 
infrastrukture, dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in 
vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega 
omrežja za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve tega dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 14:06:00

zveza - ID osnovnega položaja:
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7127296 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:32:00

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 654/8
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 654/8 (ID 3267891)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3655837
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   07.04.2016 12:14:17

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269834 02.11.2009 14:06:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269834
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 14:06:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 654/6 (ID 5115427)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d. 
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 14:06:00

zveza - ID osnovnega položaja:
3655837 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:32:04

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 654/9
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 654/9 (ID 1923775)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3655838
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   07.04.2016 12:14:17

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269834 02.11.2009 14:06:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269834
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 14:06:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 654/6 (ID 5115427)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d. 
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 14:06:00

zveza - ID osnovnega položaja:
3655838 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:29:40

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 664/15
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 664/15 (ID 3415825)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6591334
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:03:37

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269847 27.05.2010 13:31:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269847
čas začetka učinkovanja 27.05.2010 13:31:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 664/15 (ID 3415825)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d.  
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2010 13:31:00

zveza - ID osnovnega položaja:
6591334 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:29:46

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 688/44
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 688/44 (ID 5022125)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8554687
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:05:47

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
14544990 02.11.2009 14:06:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 14544990
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 14:06:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 688/44 (ID 5022125)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Stvarna služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče 
infrastrukture, dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in 
vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega 
omrežja za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve tega dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 14:06:00

zveza - ID osnovnega položaja:
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8554687 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:29:51

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 690/1
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 690/1 (ID 1495541)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8554688
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:05:47

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
14630476 02.11.2009 14:06:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 14630476
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 14:06:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1437/15 (ID 1520615)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Stvarna služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče 
infrastrukture, dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in 
vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega 
omrežja za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve tega dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 14:06:00

zveza - ID osnovnega položaja:
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8554688 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:29:56

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 702/13
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 702/13 (ID 4853716)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6237083
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:05:47

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
14545060 02.11.2009 14:06:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 14545060
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 14:06:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO parcela 1929 (ID 4832042)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Stvarna služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče 
infrastrukture, dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in 
vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega 
omrežja za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve tega dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 14:06:00

zveza - ID osnovnega položaja:
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6237083 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:30:01

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 815/7
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 815/7 (ID 2712104)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14077773
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.09.2011 08:00:03

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:32
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 2

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:32:10

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 819/2
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 819/2 (ID 4779873)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6949710
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   07.04.2016 15:05:17

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269834 02.11.2009 14:06:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269834
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 14:06:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 654/6 (ID 5115427)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d. 
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 14:06:00

zveza - ID osnovnega položaja:
6949710 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:32:15

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 819/7
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 819/7 (ID 3268454)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6949707
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   07.04.2016 15:05:17

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269834 02.11.2009 14:06:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269834
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 14:06:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 654/6 (ID 5115427)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d. 
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 14:06:00

zveza - ID osnovnega položaja:
6949707 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:32:20

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 819/8
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 819/8 (ID 3437076)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6949708
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   07.04.2016 15:05:17

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269834 02.11.2009 14:06:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269834
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 14:06:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 654/6 (ID 5115427)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d. 
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 14:06:00

zveza - ID osnovnega položaja:
6949708 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:32:25

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 819/9
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 819/9 (ID 4276752)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6949709
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   07.04.2016 15:05:17

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269834 02.11.2009 14:06:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269834
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 14:06:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 654/6 (ID 5115427)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d. 
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 14:06:00

zveza - ID osnovnega položaja:
6949709 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:30:06

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 1084/6
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1084/6 (ID 5245702)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8280960
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.07.2007 09:00:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269854 27.05.2010 13:53:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269854
čas začetka učinkovanja 27.05.2010 13:53:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1084/6 (ID 5245702)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d.  
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2010 13:53:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8280960 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:30:11

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 1170/2
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1170/2 (ID 237124)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7623972
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   30.01.2004 13:50:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269850 27.05.2010 13:31:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269850
čas začetka učinkovanja 27.05.2010 13:31:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1215/2 (ID 3432440)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d.  
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2010 13:31:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7623972 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:30:16

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 1170/3
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1170/3 (ID 4939093)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7623973
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   30.01.2004 13:50:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269850 27.05.2010 13:31:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269850
čas začetka učinkovanja 27.05.2010 13:31:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1215/2 (ID 3432440)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d.  
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2010 13:31:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7623973 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:30:21

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 1171/2
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1171/2 (ID 1579924)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7623974
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   30.01.2004 13:50:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269850 27.05.2010 13:31:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269850
čas začetka učinkovanja 27.05.2010 13:31:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1215/2 (ID 3432440)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d.  
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2010 13:31:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7623974 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:30:27

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 1173/2
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1173/2 (ID 5107139)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7623975
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   30.01.2004 13:50:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269850 27.05.2010 13:31:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269850
čas začetka učinkovanja 27.05.2010 13:31:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1215/2 (ID 3432440)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d.  
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2010 13:31:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7623975 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:30:32

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 1173/3
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1173/3 (ID 4771134)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7623976
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   30.01.2004 13:50:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269850 27.05.2010 13:31:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269850
čas začetka učinkovanja 27.05.2010 13:31:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1215/2 (ID 3432440)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d.  
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2010 13:31:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7623976 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:30:37

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 1182/2
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1182/2 (ID 2588626)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7623977
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   30.01.2004 13:50:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269850 27.05.2010 13:31:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269850
čas začetka učinkovanja 27.05.2010 13:31:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1215/2 (ID 3432440)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d.  
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.



18.10.2017 - 16:30
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2010 13:31:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7623977 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:30:42

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 1182/3
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1182/3 (ID 4100521)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7623978
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   30.01.2004 13:50:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269850 27.05.2010 13:31:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269850
čas začetka učinkovanja 27.05.2010 13:31:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1215/2 (ID 3432440)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d.  
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2010 13:31:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7623978 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:30:47

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 1211/6
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1211/6 (ID 1961582)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7954968
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.03.2006 09:00:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269853 27.05.2010 13:53:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269853
čas začetka učinkovanja 27.05.2010 13:53:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1211/6 (ID 1961582)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d. 
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2010 13:53:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7954968 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:30:52

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 1211/7
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1211/7 (ID 1626261)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7954969
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.03.2006 09:00:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269853 27.05.2010 13:53:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269853
čas začetka učinkovanja 27.05.2010 13:53:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1211/6 (ID 1961582)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d. 
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2010 13:53:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7954969 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:30:58

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 1211/8
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1211/8 (ID 907597)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7623914
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   30.01.2004 13:50:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269850 27.05.2010 13:31:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269850
čas začetka učinkovanja 27.05.2010 13:31:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1215/2 (ID 3432440)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d.  
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2010 13:31:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7623914 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:31:03

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 1211/9
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1211/9 (ID 1578802)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7623915
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   30.01.2004 13:50:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269850 27.05.2010 13:31:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269850
čas začetka učinkovanja 27.05.2010 13:31:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1215/2 (ID 3432440)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d.  
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2010 13:31:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7623915 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:31:08

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 1215/2
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1215/2 (ID 3432440)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7623839
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   30.01.2004 13:50:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269850 27.05.2010 13:31:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269850
čas začetka učinkovanja 27.05.2010 13:31:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1215/2 (ID 3432440)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d.  
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2010 13:31:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7623839 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:31:13

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 1215/3
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1215/3 (ID 3936425)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7623840
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   30.01.2004 13:50:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269850 27.05.2010 13:31:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269850
čas začetka učinkovanja 27.05.2010 13:31:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1215/2 (ID 3432440)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d.  
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2010 13:31:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7623840 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:31:18

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 1232/2
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1232/2 (ID 905105)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7623848
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   30.01.2004 13:50:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269850 27.05.2010 13:31:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269850
čas začetka učinkovanja 27.05.2010 13:31:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1215/2 (ID 3432440)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d.  
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2010 13:31:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7623848 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:31:23

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 1234/4
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1234/4 (ID 406156)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7714675
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   30.01.2004 13:50:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269850 27.05.2010 13:31:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269850
čas začetka učinkovanja 27.05.2010 13:31:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1215/2 (ID 3432440)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d.  
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2010 13:31:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7714675 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:31:28

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 1493
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1493 (ID 2068513)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7145619
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:03:37

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269847 27.05.2010 13:31:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269847
čas začetka učinkovanja 27.05.2010 13:31:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 664/15 (ID 3415825)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, 
dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega  obratovanja in vzdrževanja 
ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju     komunikacijskega omrežja za 
dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist 
Telekom Slovenije, d.d.  
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
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naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.05.2010 13:31:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7145619 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:32:30

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 1498/2
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1498/2 (ID 3776791)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8597470
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   07.04.2016 15:05:17

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:31:54

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1755 1501/2
 

katastrska občina 1755 GLINCE parcela 1501/2 (ID 3682322)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6648827
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:05:47

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
14564666 02.11.2009 14:06:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 14564666
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 14:06:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1755 GLINCE parcela 604/11 (ID 3704305)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Stvarna služnost, ki obsega graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče 
infrastrukture, dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in 
vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega 
omrežja za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve tega dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 14:06:00

zveza - ID osnovnega položaja:
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6648827 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:33:08

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 2/7
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2/7 (ID 5905859)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14098674
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   21.04.2015 11:30:46

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12728635 29.02.2008 12:15:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12719577 29.02.2008 12:15:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12717225 29.02.2008 12:15:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12724932 29.02.2008 12:15:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12736545 29.02.2008 12:15:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12729308 29.02.2008 12:15:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12727849 29.02.2008 12:15:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12724203 29.02.2008 12:15:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12733743 29.02.2008 12:15:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12731406 29.02.2008 12:15:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12722786 29.02.2008 12:15:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12735914 29.02.2008 12:15:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12724933 29.02.2008 12:15:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
11092982 10.04.2009 11:55:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12717225
čas začetka učinkovanja 29.02.2008 12:15:00
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vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2/7 (ID 5905859)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice z dne 28.2.2008se pri parc.št. 2/1 vknjiži služnostna pravica 
položitve, izgradnje in vzdrževanja komunalnega priključka fekalne in meteorne kanalizacijev korist vsakokratnega 
lastnika parc.št. 41/1, 46, 47, 45, 44, 42, 41/8, 41/3, 41/5, 41/6, 41/7, 41/2, 49/5 te k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 3137/2009 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 47 (ID 2480907)
zveza - ID osnovnega položaja:

14098674 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12719577
čas začetka učinkovanja 29.02.2008 12:15:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2/7 (ID 5905859)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice z dne 28.2.2008se pri parc.št. 2/1 vknjiži služnostna pravica 
položitve, izgradnje in vzdrževanja komunalnega priključka fekalne in meteorne kanalizacijev korist vsakokratnega 
lastnika parc.št. 41/1, 46, 47, 45, 44, 42, 41/8, 41/3, 41/5, 41/6, 41/7, 41/2, 49/5 te k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 3137/2009 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 41/1 (ID 5335657)
zveza - ID osnovnega položaja:

14098674 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12722786
čas začetka učinkovanja 29.02.2008 12:15:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2/7 (ID 5905859)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice z dne 28.2.2008se pri parc.št. 2/1 vknjiži služnostna pravica 
položitve, izgradnje in vzdrževanja komunalnega priključka fekalne in meteorne kanalizacijev korist vsakokratnega 
lastnika parc.št. 41/1, 46, 47, 45, 44, 42, 41/8, 41/3, 41/5, 41/6, 41/7, 41/2, 49/5 te k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 3137/2009 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 41/8 (ID 4832086)
zveza - ID osnovnega položaja:

14098674 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12724203
čas začetka učinkovanja 29.02.2008 12:15:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2/7 (ID 5905859)
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podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice z dne 28.2.2008se pri parc.št. 2/1 vknjiži služnostna pravica 
položitve, izgradnje in vzdrževanja komunalnega priključka fekalne in meteorne kanalizacijev korist vsakokratnega 
lastnika parc.št. 41/1, 46, 47, 45, 44, 42, 41/8, 41/3, 41/5, 41/6, 41/7, 41/2, 49/5 te k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 3137/2009 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 42 (ID 3152580)
zveza - ID osnovnega položaja:

14098674 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12724932
čas začetka učinkovanja 29.02.2008 12:15:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2/7 (ID 5905859)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice z dne 28.2.2008se pri parc.št. 2/1 vknjiži služnostna pravica 
položitve, izgradnje in vzdrževanja komunalnega priključka fekalne in meteorne kanalizacijev korist vsakokratnega 
lastnika parc.št. 41/1, 46, 47, 45, 44, 42, 41/8, 41/3, 41/5, 41/6, 41/7, 41/2, 49/5 te k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 3137/2009 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 45 (ID 2649148)
zveza - ID osnovnega položaja:

14098674 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12724933
čas začetka učinkovanja 29.02.2008 12:15:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2/7 (ID 5905859)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice z dne 28.2.2008se pri parc.št. 2/1 vknjiži služnostna pravica 
položitve, izgradnje in vzdrževanja komunalnega priključka fekalne in meteorne kanalizacijev korist vsakokratnega 
lastnika parc.št. 41/1, 46, 47, 45, 44, 42, 41/8, 41/3, 41/5, 41/6, 41/7, 41/2, 49/5 te k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 3137/2009 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 41/5 (ID 1305470)
zveza - ID osnovnega položaja:

14098674 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12727849
čas začetka učinkovanja 29.02.2008 12:15:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2/7 (ID 5905859)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
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Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice z dne 28.2.2008se pri parc.št. 2/1 vknjiži služnostna pravica 
položitve, izgradnje in vzdrževanja komunalnega priključka fekalne in meteorne kanalizacijev korist vsakokratnega 
lastnika parc.št. 41/1, 46, 47, 45, 44, 42, 41/8, 41/3, 41/5, 41/6, 41/7, 41/2, 49/5 te k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 3137/2009 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 41/3 (ID 3824525)
zveza - ID osnovnega položaja:

14098674 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12728635
čas začetka učinkovanja 29.02.2008 12:15:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2/7 (ID 5905859)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice z dne 28.2.2008se pri parc.št. 2/1 vknjiži služnostna pravica 
položitve, izgradnje in vzdrževanja komunalnega priključka fekalne in meteorne kanalizacijev korist vsakokratnega 
lastnika parc.št. 41/1, 46, 47, 45, 44, 42, 41/8, 41/3, 41/5, 41/6, 41/7, 41/2, 49/5 te k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 3137/2009 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 49/5 (ID 4495781)
zveza - ID osnovnega položaja:

14098674 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12729308
čas začetka učinkovanja 29.02.2008 12:15:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2/7 (ID 5905859)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice z dne 28.2.2008se pri parc.št. 2/1 vknjiži služnostna pravica 
položitve, izgradnje in vzdrževanja komunalnega priključka fekalne in meteorne kanalizacijev korist vsakokratnega 
lastnika parc.št. 41/1, 46, 47, 45, 44, 42, 41/8, 41/3, 41/5, 41/6, 41/7, 41/2, 49/5 te k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 3137/2009 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 44 (ID 1640601)
zveza - ID osnovnega položaja:

14098674 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12731406
čas začetka učinkovanja 29.02.2008 12:15:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2/7 (ID 5905859)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice z dne 28.2.2008se pri parc.št. 2/1 vknjiži služnostna pravica 
položitve, izgradnje in vzdrževanja komunalnega priključka fekalne in meteorne kanalizacijev korist vsakokratnega 
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lastnika parc.št. 41/1, 46, 47, 45, 44, 42, 41/8, 41/3, 41/5, 41/6, 41/7, 41/2, 49/5 te k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 3137/2009 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 41/2 (ID 969565)
zveza - ID osnovnega položaja:

14098674 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12733743
čas začetka učinkovanja 29.02.2008 12:15:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2/7 (ID 5905859)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice z dne 28.2.2008se pri parc.št. 2/1 vknjiži služnostna pravica 
položitve, izgradnje in vzdrževanja komunalnega priključka fekalne in meteorne kanalizacijev korist vsakokratnega 
lastnika parc.št. 41/1, 46, 47, 45, 44, 42, 41/8, 41/3, 41/5, 41/6, 41/7, 41/2, 49/5 te k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 3137/2009 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 41/6 (ID 1473196)
zveza - ID osnovnega položaja:

14098674 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12735914
čas začetka učinkovanja 29.02.2008 12:15:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2/7 (ID 5905859)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice z dne 28.2.2008se pri parc.št. 2/1 vknjiži služnostna pravica 
položitve, izgradnje in vzdrževanja komunalnega priključka fekalne in meteorne kanalizacijev korist vsakokratnega 
lastnika parc.št. 41/1, 46, 47, 45, 44, 42, 41/8, 41/3, 41/5, 41/6, 41/7, 41/2, 49/5 te k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 3137/2009 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 46 (ID 2480906)
zveza - ID osnovnega položaja:

14098674 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12736545
čas začetka učinkovanja 29.02.2008 12:15:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2/7 (ID 5905859)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice z dne 28.2.2008se pri parc.št. 2/1 vknjiži služnostna pravica 
položitve, izgradnje in vzdrževanja komunalnega priključka fekalne in meteorne kanalizacijev korist vsakokratnega 
lastnika parc.št. 41/1, 46, 47, 45, 44, 42, 41/8, 41/3, 41/5, 41/6, 41/7, 41/2, 49/5 te k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 3137/2009 se prenese vpis.
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imetnik:
1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 41/7 (ID 1137497)

zveza - ID osnovnega položaja:
14098674 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11092982
čas začetka učinkovanja 10.04.2009 11:55:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2/7 (ID 5905859)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne pogodbe št. 179247/09-LM z dne 18.3.2009se vknjiži služnostna pravica gradnje, obratovanja, 
vzdrževanja, nadzora in rekonstrukcije kabelske kanalizacije vključno z jaškom in kablovodom ob celotnio vzhodni 
ograji zemljišča, za dostop do zemljišča v času gradnje, vse za čas trajanja kabelske kanalizacije v širini 0,75m levo in
desno od osi kabelske kanalizacije.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   10.04.2009 11:55:00

zveza - ID osnovnega položaja:
14098674 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:33:12

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 7/12
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 7/12 (ID 6445591)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17155358
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.05.2015 18:23:09

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11028872 08.03.2006 10:55:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11028872
čas začetka učinkovanja 08.03.2006 10:55:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 7/10 (ID 6445588)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o služnosti kablovoda št. 115956/05-LM z dne  z dne 10.5.2005,se vknjiži služnostna pravica 
gradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora in rekonstrukcije kablovoda,  kot je to določeno  v čl.  II navedene 
pogodbe,  v korist Elektro Ljubljana d.d., oz. njegovih pravnih naslednikov.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.03.2006 10:55:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17155358 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:33:17

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 7/13
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 7/13 (ID 6445590)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17155357
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.05.2015 18:23:09

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11028872 08.03.2006 10:55:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11028872
čas začetka učinkovanja 08.03.2006 10:55:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 7/10 (ID 6445588)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o služnosti kablovoda št. 115956/05-LM z dne  z dne 10.5.2005,se vknjiži služnostna pravica 
gradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora in rekonstrukcije kablovoda,  kot je to določeno  v čl.  II navedene 
pogodbe,  v korist Elektro Ljubljana d.d., oz. njegovih pravnih naslednikov.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.03.2006 10:55:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17155357 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:33:22

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 9/4
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 9/4 (ID 5905845)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14098660
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.12.2013 14:10:28

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11028854 08.03.2006 10:55:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11028854
čas začetka učinkovanja 08.03.2006 10:55:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 9/4 (ID 5905845)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o služnosti kablovoda št. 115957/05-LM z dne 04.05.2005se vknjiži služnostna pravica gradnje, 
obratovanja, vzdrževanja, nadzora in rekonstrukcije kablovoda.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.03.2006 10:55:00

zveza - ID osnovnega položaja:
14098660 



18.10.2017 - 16:33
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 2 od 2

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:33:28

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 100/8
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 100/8 (ID 2449252)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3689849
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   23.08.2012 15:32:32

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:33:32

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 104/34
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 104/34 (ID 5326906)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9068071
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:05:03

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:33:37

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 104/35
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 104/35 (ID 3144484)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9068072
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:05:03

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:33:43

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 679/5
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 679/5 (ID 941813)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8327412
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   05.07.2002 15:47:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11244133 28.11.2009 13:52:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11244133
čas začetka učinkovanja 28.11.2009 13:52:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 679/5 (ID 941813)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.11.2009 13:52:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8327412 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:33:48

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 690/1
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 690/1 (ID 1613336)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8327415
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   05.07.2002 15:47:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11244133 28.11.2009 13:52:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11244133
čas začetka učinkovanja 28.11.2009 13:52:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 679/5 (ID 941813)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.11.2009 13:52:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8327415 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:33:53

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 934/2
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 934/2 (ID 434444)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7427760
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:07:57

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11245911 28.11.2009 08:49:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11245911
čas začetka učinkovanja 28.11.2009 08:49:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 934/2 (ID 434444)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009
se vknjiži stvarna služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.11.2009 08:49:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7427760 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:33:58

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 935/1
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 935/1 (ID 67042)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3688676
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.05.2013 08:48:08

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11684762 18.01.2002 12:10:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11684762
čas začetka učinkovanja 18.01.2002 12:10:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 935/1 (ID 67042)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi odločbe Upravne enote Ljubljana, Izpostava Moste-Polje z dne  30.11.2001, št. 321-105/01-09-DŽ/8se 
zaznamuje, da je nepremičnina zaščitena kmetija.
zveza - ID osnovnega položaja:

3688676 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:34:04

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 998/2
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 998/2 (ID 2102553)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

V korist vsakokratnega lastnika nepremičnine so vpisane te pravice oziroma pravna dejstva:
 

1. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 3320 (ID 1378441)
ID pravice 12834057

2. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1293 (ID 2049526)
ID pravice 12834302

3. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 3322 (ID 4905158)
ID pravice 12836778

4. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1291 (ID 706698)
ID pravice 12835341

5. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1292 (ID 4905157)
ID pravice 12834707

 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3684979
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.05.2013 08:48:08

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 
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ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12249173 01.01.1849 00:00:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12249173
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 998/2 (ID 2102553)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.1.2002 dn.št. 962/2002
Na podlagi odločbe Upravne enote Ljubljana, Izpostava Moste Polje z dne 30.11.2001, št. 321-105/01-09-DŽ/8 se 
zaznamuje, da so nepremičnine zaščitena kmetija.
zveza - ID osnovnega položaja:

3684979 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:34:08

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 998/4
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 998/4 (ID 3110869)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

V korist vsakokratnega lastnika nepremičnine so vpisane te pravice oziroma pravna dejstva:
 

1. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 3320 (ID 1378441)
ID pravice 12839910

2. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1293 (ID 2049526)
ID pravice 12839954

3. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 3322 (ID 4905158)
ID pravice 12840397

4. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1291 (ID 706698)
ID pravice 12840151

5. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1292 (ID 4905157)
ID pravice 12840026

 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3684981
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.05.2013 08:48:08

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 
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ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12249242 01.01.1849 00:00:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12249242
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 998/4 (ID 3110869)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.1.2002 dn.št. 962/2002
Na podlagi odločbe Upravne enote Ljubljana, Izpostava Moste Polje z dne 30.11.2001, št. 321-105/01-09-DŽ/8 se 
zaznamuje, da so nepremičnine zaščitena kmetija.
zveza - ID osnovnega položaja:

3684981 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:34:14

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 1010/2
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1010/2 (ID 2270793)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

V korist vsakokratnega lastnika nepremičnine so vpisane te pravice oziroma pravna dejstva:
 

1. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 3320 (ID 1378441)
ID pravice 12842365

2. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1293 (ID 2049526)
ID pravice 12842405

3. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 3322 (ID 4905158)
ID pravice 12842863

4. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1291 (ID 706698)
ID pravice 12842610

5. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1292 (ID 4905157)
ID pravice 12842490

 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3684983
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.05.2013 08:48:08

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 
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ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12249194 01.01.1849 00:00:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12249194
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1010/2 (ID 2270793)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 18.1.2002 dn.št. 962/2002
Na podlagi odločbe Upravne enote Ljubljana, Izpostava Moste Polje z dne 30.11.2001, št. 321-105/01-09-DŽ/8 se 
zaznamuje, da so nepremičnine zaščitena kmetija.
zveza - ID osnovnega položaja:

3684983 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:34:19

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 1069/1
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1069/1 (ID 3970029)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8184785
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 10:04:47

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11244117 28.11.2009 09:30:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11244117
čas začetka učinkovanja 28.11.2009 09:30:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 378 (ID 1114550)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.11.2009 09:30:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8184785 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:34:24

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 1101/7
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1101/7 (ID 1406048)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9037699
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 10:09:08

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:34:29

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 1410/3
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1410/3 (ID 2921819)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3684654
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   03.07.2014 13:44:48

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:34:34

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 1422/2
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1422/2 (ID 4171584)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3685780
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:11:32

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12864758 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
11244116 28.11.2009 09:30:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12864758
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1422/2 (ID 4171584)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 18.5.1956, dn. št. 1778/1956.

Na podlagi kupne pogodbe z dne 22.3.1956 se vknjiži služnostna pravica hoje, vožnje in živinogonje v korist parc. št. 
346/2 prenumerirana in deljena v 1421/1 po parc. št. 1422/2.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1421/1 (ID 2386460)
zveza - ID osnovnega položaja:

3685780 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11244116
čas začetka učinkovanja 28.11.2009 09:30:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1422/2 (ID 4171584)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.11.2009 09:30:00

zveza - ID osnovnega položaja:
3685780 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:34:39

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 1423/5
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1423/5 (ID 4853213)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3686845
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.09.2011 13:57:20

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:34:44

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 1467/7
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1467/7 (ID 2754158)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3693392
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   10.04.2017 19:34:18

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11247201 28.11.2009 08:55:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11247201
čas začetka učinkovanja 28.11.2009 08:55:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1467/7 (ID 2754158)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009
se vknjiži stvarna služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.11.2009 08:55:00

zveza - ID osnovnega položaja:
3693392 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:34:50

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 1697/2
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1697/2 (ID 3546812)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8585081
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.08.2008 13:32:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11173915 01.01.1849 00:00:00 407 - vknjižena služnost stanovanja  
11256607 02.11.2009 14:10:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11173915
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 407 - vknjižena služnost stanovanja
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1695/7 (ID 4051219)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 16.5.1992, dn. št. 1827/1992:
Temeljem prisojila z dne 1.5.1942, VIII. O 622/40-6 se vknjiži služnostna pravica stanovanja in užitka polovice grede 
in enega kraja njive na parc.št. 305/2 (prenumerirane in deljene v 1695, 1696 in 1697/1 in 1697/2) v korist Rešek 
Nežike do njene smrti oz. njene poprejšnje poroke.
imetnik:

1. EMŠO: podatek ni vpisan  
osebno ime: Nežika Rešek
naslov: Vevče 35, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00
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zveza - ID osnovnega položaja:
8585081 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11256607
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 14:10:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1697/2 (ID 3546812)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 14:10:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8585081 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:34:55

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 1716
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1716 (ID 2040188)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8645981
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:13:23

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12843103 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12870082 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12868843 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12841900 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12841900
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1716 (ID 2040188)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 3.12.1969, Dn. št. 9776/1969
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 11.8.1969 se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje preko parc. št. 339/1 
sedaj prenumerirana v 1716, 1717/1 in 1718 v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 339/9 sedaj prenumerirana v 
1717/9 te k.o.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2303 z DN št. 1042/2009 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1717/9 (ID 1462791)
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zveza - ID osnovnega položaja:
8645981 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12843103
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1716 (ID 2040188)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 9.2.1970, Dn. št. 863/1970
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 16.10.1969 se vknjiži služnostna pravica poti preko parc. št. 339/1 sedaj 
prenumerirana v 1716, 1717/1 in 1718 v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 339/17 sedaj prenumerirana v 1717/17 
te k.o.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2303 z DN št. 1042/2009 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1717/17 (ID 224419)
zveza - ID osnovnega položaja:

8645981 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12868843
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1716 (ID 2040188)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 4.12.1969, Dn. št. 9806/1969
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 9.4.1969 se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje preko parc. št. 339/1 
sedaj prenumerirana v 1716, 1717/1 in 1718 v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 339/13 sedaj prenumerirana v 
1717/13 te k.o.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2303 z DN št. 1042/2009 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1717/13 (ID 1619822)
zveza - ID osnovnega položaja:

8645981 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12870082
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1716 (ID 2040188)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 4.12.1969, Dn. št. 9805/1969
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 9.4.1969 se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje preko parc. št. 339/1 
sedaj prenumerirana v 1716, 1717/1 in 1718 v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 339/12 sedaj prenumerirana v 
1717/12 te k.o.
Zaradi pripisa iz vl. št. 2303 z DN št. 1042/2009 se prenese vpis.
imetnik:
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1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1717/12 (ID 512702)
zveza - ID osnovnega položaja:

8645981 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:35:00

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 1730/6
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1730/6 (ID 3761518)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3684656
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   03.07.2014 13:44:48

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:35
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:35:05

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 1777/9
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1777/9 (ID 2007585)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3691946
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.07.2011 11:17:57

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:35:10

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 1838/1
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1838/1 (ID 1640074)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8676663
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   24.02.2009 11:25:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:35:15

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 1839
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 1839 (ID 800471)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8676664
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   24.02.2009 11:25:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:35:21

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 2101/184
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2101/184 (ID 6097011)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14992400
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   14.08.2008 09:00:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11441653 16.11.2000 11:35:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11441653
čas začetka učinkovanja 16.11.2000 11:35:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2101/113 (ID 6096342)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi odločbe Upravne enote Ljubljana, Izpostava Moste-Polje z dne  16.10.2000, št.  321-253/00-09-DŽse 
zaznamuje, da je nepremičnina zaščitena kmetija.
zveza - ID osnovnega položaja:

14992400 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:35:25

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 2163/1
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2163/1 (ID 3551469)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3688666
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   03.07.2014 13:44:48

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:35:31

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 2167
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2167 (ID 4327759)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8676665
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   24.02.2009 11:25:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:35:36

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 2168/1
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2168/1 (ID 1016999)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3684633
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   18.06.2013 12:05:03

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:35:41

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 2554/2
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2554/2 (ID 5905890)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14098732
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.12.2013 14:10:28

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:35:46

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 2556/3
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2556/3 (ID 6445457)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17155107
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.05.2015 18:25:34

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:35:51

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 2556/4
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2556/4 (ID 6445456)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17155106
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.05.2015 18:25:34

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:35:56

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 2667/9
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2667/9 (ID 6538098)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17622417
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   07.01.2016 12:20:44

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11246899 28.11.2009 09:34:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11246899
čas začetka učinkovanja 28.11.2009 09:34:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2667/3 (ID 354001)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.11.2009 09:34:00

zveza - ID osnovnega položaja:
17622417 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:36:02

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 3107/4
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 3107/4 (ID 4711891)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8889486
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.08.2013 16:31:37

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:36:07

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1770 3289/2
 

katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 3289/2 (ID 2722644)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3688217
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.10.2010 11:45:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
16592771 10.07.2014 14:32:18 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 16592771
čas začetka učinkovanja 10.07.2014 14:32:18
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 3540 (ID 1776944)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnosti za gradnjo elektro kabelske kanalizacije Zalog - Pot na Labor (Debni vrh) 
z dne 19.06.2014 se vknjiži služnostna pravica gradnje, obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora elektro 
kabelske kanalizacije, vključno z ustreznimi dostopi in dovozi, kot to izhaja iz PZI št. PI P - 0303 - F EKKZA iz 
februarja 2013 z dopolnitvijo v oktobru 2013, ki ga je izdelala družba Sago d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 25, 
Ljubljana, za čas obratovanja elektro kabelske kanalizacije. 
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   10.07.2014 14:32:18



18.10.2017 - 16:36
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 2 od 2

zveza - ID osnovnega položaja:
3688217 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:36:13

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 43/3
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 43/3 (ID 2795946)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16309566
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   05.03.2014 14:37:23

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12691927 01.12.2006 11:16:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12899568 01.12.2006 11:16:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12899564 01.12.2006 11:16:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12899567 01.12.2006 11:16:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12899565 01.12.2006 11:16:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12899566 01.12.2006 11:16:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12691927
čas začetka učinkovanja 01.12.2006 11:16:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 43/3 (ID 2795946)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 28.11.2006vknjižba služnostne pravice dostopa in dovoza po parc. 
št. 43/3 te ko. v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 45/3 in 45/6 te k.o.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/6 (ID 2386482)
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zveza - ID osnovnega položaja:
16309566 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12899564
čas začetka učinkovanja 01.12.2006 11:16:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 43/3 (ID 2795946)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 28.11.2006vknjižba služnostne pravice dostopa in dovoza po parc. 
št. 43/3 te ko. v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 45/3 in 45/6 te k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 7713/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/17 (ID 5996842)
2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/18 (ID 5996843)
3. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/19 (ID 5996844)

zveza - ID osnovnega položaja:
16309566 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12899565
čas začetka učinkovanja 01.12.2006 11:16:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 43/3 (ID 2795946)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 28.11.2006vknjižba služnostne pravice dostopa in dovoza po parc. 
št. 43/3 te ko. v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 45/3 in 45/6 te k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 7713/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/14 (ID 2050903)
zveza - ID osnovnega položaja:

16309566 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12899566
čas začetka učinkovanja 01.12.2006 11:16:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 43/3 (ID 2795946)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 28.11.2006vknjižba služnostne pravice dostopa in dovoza po parc. 
št. 43/3 te ko. v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 45/3 in 45/6 te k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 7713/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/15 (ID 2050904)
zveza - ID osnovnega položaja:

16309566 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
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Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12899567
čas začetka učinkovanja 01.12.2006 11:16:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 43/3 (ID 2795946)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 28.11.2006vknjižba služnostne pravice dostopa in dovoza po parc. 
št. 43/3 te ko. v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 45/3 in 45/6 te k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 7713/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/12 (ID 5242039)
zveza - ID osnovnega položaja:

16309566 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12899568
čas začetka učinkovanja 01.12.2006 11:16:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 43/3 (ID 2795946)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 28.11.2006vknjižba služnostne pravice dostopa in dovoza po parc. 
št. 43/3 te ko. v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 45/3 in 45/6 te k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 7713/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/13 (ID 1044239)
zveza - ID osnovnega položaja:

16309566 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 



18.10.2017 - 16:36
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 4

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:36:17

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 44/8
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 44/8 (ID 4171587)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17046363
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   04.03.2015 14:51:37

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12886580 23.10.2006 12:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12886584 23.10.2006 12:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12526554 23.10.2006 12:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12886578 23.10.2006 12:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12886582 23.10.2006 12:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12886576 23.10.2006 12:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
16225731 04.02.2014 12:15:33 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12526554
čas začetka učinkovanja 23.10.2006 12:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 44/8 (ID 4171587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 09.10.2006se vknjiži služnostna pravica dostopa in dovoza po parc. 
št. 44/8 in parc. št. 44/9 k.o. Zadobrova v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 45/3 in parc. št. 45/6 iste k.o.
imetnik:
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1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/6 (ID 2386482)
zveza - ID osnovnega položaja:

17046363 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12886576
čas začetka učinkovanja 23.10.2006 12:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 44/8 (ID 4171587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 09.10.2006se vknjiži služnostna pravica dostopa in dovoza po parc. 
št. 44/8 in parc. št. 44/9 k.o. Zadobrova v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 45/3 in parc. št. 45/6 iste k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 7713/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/17 (ID 5996842)
2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/18 (ID 5996843)
3. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/19 (ID 5996844)

zveza - ID osnovnega položaja:
17046363 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12886578
čas začetka učinkovanja 23.10.2006 12:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 44/8 (ID 4171587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 09.10.2006se vknjiži služnostna pravica dostopa in dovoza po parc. 
št. 44/8 in parc. št. 44/9 k.o. Zadobrova v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 45/3 in parc. št. 45/6 iste k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 7713/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/14 (ID 2050903)
zveza - ID osnovnega položaja:

17046363 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12886580
čas začetka učinkovanja 23.10.2006 12:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 44/8 (ID 4171587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 09.10.2006se vknjiži služnostna pravica dostopa in dovoza po parc. 
št. 44/8 in parc. št. 44/9 k.o. Zadobrova v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 45/3 in parc. št. 45/6 iste k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 7713/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/15 (ID 2050904)
zveza - ID osnovnega položaja:

17046363 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12886582
čas začetka učinkovanja 23.10.2006 12:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 44/8 (ID 4171587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 09.10.2006se vknjiži služnostna pravica dostopa in dovoza po parc. 
št. 44/8 in parc. št. 44/9 k.o. Zadobrova v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 45/3 in parc. št. 45/6 iste k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 7713/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/12 (ID 5242039)
zveza - ID osnovnega položaja:

17046363 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12886584
čas začetka učinkovanja 23.10.2006 12:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 44/8 (ID 4171587)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 09.10.2006se vknjiži služnostna pravica dostopa in dovoza po parc. 
št. 44/8 in parc. št. 44/9 k.o. Zadobrova v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 45/3 in parc. št. 45/6 iste k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 7713/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/13 (ID 1044239)
zveza - ID osnovnega položaja:

17046363 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 16225731
čas začetka učinkovanja 04.02.2014 12:15:33
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 44/9 (ID 4842693)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarnih služnosti z dne 30.01.2014 se vknjiži služnostna pravica poti za hojo in 
vožnjo z vsemi vozili, po celotnem delu nepremičnin parc. št. 44/9 k.o. 1771 Zadobrova (ID 4842693) in parc. št. 44/8
k.o. 1771 Zadobrova (ID 4171587), ki predstavljajo dovozno pot kot je ta prikazana na listini z naslovom 'Izris parcele
50/2 k.o. Zadobrova, Geodetske uprave Republike Slovenije, št. projekta 1446', ki je sestavni del te pogodbe.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 50/2 (ID 4040639)
2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 50/4 (ID 1353127)
3. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 50/7 (ID 6583259)
4. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 50/8 (ID 6583260)

zveza - ID osnovnega položaja:
17046363 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
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Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:36:25

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 44/9
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 44/9 (ID 4842693)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17046364
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   04.03.2015 14:51:37

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12886577 23.10.2006 12:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12526553 23.10.2006 12:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12886585 23.10.2006 12:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12886581 23.10.2006 12:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12886579 23.10.2006 12:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12886583 23.10.2006 12:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
16225731 04.02.2014 12:15:33 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12526553
čas začetka učinkovanja 23.10.2006 12:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 44/9 (ID 4842693)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 09.10.2006se vknjiži služnostna pravica dostopa in dovoza po parc. 
št. 44/8 in parc. št. 44/9 k.o. Zadobrova v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 45/3 in parc. št. 45/6 iste k.o.
imetnik:
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1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/6 (ID 2386482)
zveza - ID osnovnega položaja:

17046364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12886577
čas začetka učinkovanja 23.10.2006 12:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 44/9 (ID 4842693)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 09.10.2006se vknjiži služnostna pravica dostopa in dovoza po parc. 
št. 44/8 in parc. št. 44/9 k.o. Zadobrova v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 45/3 in parc. št. 45/6 iste k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 7713/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/17 (ID 5996842)
2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/18 (ID 5996843)
3. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/19 (ID 5996844)

zveza - ID osnovnega položaja:
17046364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12886579
čas začetka učinkovanja 23.10.2006 12:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 44/9 (ID 4842693)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 09.10.2006se vknjiži služnostna pravica dostopa in dovoza po parc. 
št. 44/8 in parc. št. 44/9 k.o. Zadobrova v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 45/3 in parc. št. 45/6 iste k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 7713/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/14 (ID 2050903)
zveza - ID osnovnega položaja:

17046364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12886581
čas začetka učinkovanja 23.10.2006 12:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 44/9 (ID 4842693)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 09.10.2006se vknjiži služnostna pravica dostopa in dovoza po parc. 
št. 44/8 in parc. št. 44/9 k.o. Zadobrova v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 45/3 in parc. št. 45/6 iste k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 7713/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/15 (ID 2050904)
zveza - ID osnovnega položaja:

17046364 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12886583
čas začetka učinkovanja 23.10.2006 12:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 44/9 (ID 4842693)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 09.10.2006se vknjiži služnostna pravica dostopa in dovoza po parc. 
št. 44/8 in parc. št. 44/9 k.o. Zadobrova v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 45/3 in parc. št. 45/6 iste k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 7713/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/12 (ID 5242039)
zveza - ID osnovnega položaja:

17046364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12886585
čas začetka učinkovanja 23.10.2006 12:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 44/9 (ID 4842693)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 09.10.2006se vknjiži služnostna pravica dostopa in dovoza po parc. 
št. 44/8 in parc. št. 44/9 k.o. Zadobrova v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 45/3 in parc. št. 45/6 iste k.o.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 7713/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/13 (ID 1044239)
zveza - ID osnovnega položaja:

17046364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 16225731
čas začetka učinkovanja 04.02.2014 12:15:33
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 44/9 (ID 4842693)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarnih služnosti z dne 30.01.2014 se vknjiži služnostna pravica poti za hojo in 
vožnjo z vsemi vozili, po celotnem delu nepremičnin parc. št. 44/9 k.o. 1771 Zadobrova (ID 4842693) in parc. št. 44/8
k.o. 1771 Zadobrova (ID 4171587), ki predstavljajo dovozno pot kot je ta prikazana na listini z naslovom 'Izris parcele
50/2 k.o. Zadobrova, Geodetske uprave Republike Slovenije, št. projekta 1446', ki je sestavni del te pogodbe.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 50/2 (ID 4040639)
2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 50/4 (ID 1353127)
3. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 50/7 (ID 6583259)
4. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 50/8 (ID 6583260)

zveza - ID osnovnega položaja:
17046364 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
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Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:36:28

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 45/1
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/1 (ID 2528983)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17170626
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.04.2015 09:41:12

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12888369 23.10.2006 12:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12888372 23.10.2006 12:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12888370 23.10.2006 12:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12888368 23.10.2006 12:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12599066 23.10.2006 12:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12888371 23.10.2006 12:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
16262204 10.02.2014 08:55:56 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12599066
čas začetka učinkovanja 23.10.2006 12:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/1 (ID 2528983)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dn e9.10.2006se vknjiži služnostna pravica dostopa in dovoza po parc.št.
45/1 k.o Zadobrova v korist vsakokratnega lastnika parc.št.  45/3 in 45/6 k.o Zadobrova.
imetnik:
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1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/6 (ID 2386482)
zveza - ID osnovnega položaja:

17170626 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12888368
čas začetka učinkovanja 23.10.2006 12:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/1 (ID 2528983)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dn e9.10.2006se vknjiži služnostna pravica dostopa in dovoza po parc.št.
45/1 k.o Zadobrova v korist vsakokratnega lastnika parc.št.  45/3 in 45/6 k.o Zadobrova.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 7713/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/17 (ID 5996842)
2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/18 (ID 5996843)
3. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/19 (ID 5996844)

zveza - ID osnovnega položaja:
17170626 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12888369
čas začetka učinkovanja 23.10.2006 12:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/1 (ID 2528983)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dn e9.10.2006se vknjiži služnostna pravica dostopa in dovoza po parc.št.
45/1 k.o Zadobrova v korist vsakokratnega lastnika parc.št.  45/3 in 45/6 k.o Zadobrova.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 7713/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/14 (ID 2050903)
zveza - ID osnovnega položaja:

17170626 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12888370
čas začetka učinkovanja 23.10.2006 12:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/1 (ID 2528983)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dn e9.10.2006se vknjiži služnostna pravica dostopa in dovoza po parc.št.
45/1 k.o Zadobrova v korist vsakokratnega lastnika parc.št.  45/3 in 45/6 k.o Zadobrova.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 7713/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/15 (ID 2050904)
zveza - ID osnovnega položaja:

17170626 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12888371
čas začetka učinkovanja 23.10.2006 12:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/1 (ID 2528983)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dn e9.10.2006se vknjiži služnostna pravica dostopa in dovoza po parc.št.
45/1 k.o Zadobrova v korist vsakokratnega lastnika parc.št.  45/3 in 45/6 k.o Zadobrova.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 7713/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/12 (ID 5242039)
zveza - ID osnovnega položaja:

17170626 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12888372
čas začetka učinkovanja 23.10.2006 12:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/1 (ID 2528983)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dn e9.10.2006se vknjiži služnostna pravica dostopa in dovoza po parc.št.
45/1 k.o Zadobrova v korist vsakokratnega lastnika parc.št.  45/3 in 45/6 k.o Zadobrova.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 7713/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/13 (ID 1044239)
zveza - ID osnovnega položaja:

17170626 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 16262204
čas začetka učinkovanja 10.02.2014 08:55:56
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 45/1 (ID 2528983)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi stvarnih služnosti, z dne 07.02.2014 se v korist vsakokratnega lastnika parc. štev. 
50/4 in 50/2, k.o. Zadobrova vknjiži služnostna pravica poti za hojo in vožnjo z vsemi vozili, po celotnem delu 
nepremičnine parc. štev. 45/1 k.o. 1771 Zadobrova, ki predstavlja dovozno pot, kot je ta prikazana na listini z 
naslovom "Izris parcele 50/2 k.o. Zadobrova, Geodetske uprave Republike Slovenije, št. projekta 1446", ki je sestavni 
del pogodbe.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 50/4 (ID 1353127)
2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 50/2 (ID 4040639)
3. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 50/7 (ID 6583259)
4. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 50/8 (ID 6583260)

zveza - ID osnovnega položaja:
17170626 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:36:33

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 56/11
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 56/11 (ID 1154634)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7299487
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 10:04:37

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11244107 28.11.2009 09:20:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
15205389 05.11.2012 12:58:18 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
16031678 17.10.2013 09:08:20 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11244107
čas začetka učinkovanja 28.11.2009 09:20:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 51/8 (ID 5009519)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
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za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.11.2009 09:20:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7299487 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 15205389
čas začetka učinkovanja 05.11.2012 12:58:18
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 56/11 (ID 1154634)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega priključka na parc. 
štev. 56/11 k.o. Zadobrova, z dne 25.10.2012 se v korist imetnika vknjiži služnost prekopa in izgradnje priključka za 
vodovod in kanalizacijo v skupni površini 19 m2, vključno z vzdrževanjem, popravili, rekonstrukcijo in ustreznim 
dostopom, za čas obstajanja infrastrukturnega objekta oz. za dobo 30 let.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 81/8 (ID 5949663)
zveza - ID osnovnega položaja:

7299487 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 16031678
čas začetka učinkovanja 17.10.2013 09:08:20
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 56/11 (ID 1154634)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega priključka na parc. 
št. 56/11 k.o. Zadobrova z dne 26.09.2013, se vknjiži služnost prekopa in izgradnje priključka na vodovod in 
kanalizacijo v skupni površini 19,00 m2, vključno z vzdrževanjem, popravili, rekonstrukcijo in ustreznim dostopom, 
za čas obstajanja infrastrukturnega objekta oz. za dobo 30 let, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 81/9 k.o. 1771 
Zadobrova.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 81/9 (ID 5949664)
zveza - ID osnovnega položaja:

7299487 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:36:38

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 524/2
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 524/2 (ID 2712148)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15219310
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   04.12.2012 15:56:38

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:36:43

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 526/18
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 526/18 (ID 6086996)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

V korist vsakokratnega lastnika nepremičnine so vpisane te pravice oziroma pravna dejstva:
 

1. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 526/15 (ID 6086984)

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 526/16 (ID 6086985)
ID pravice 12833615

2. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 526/9 (ID 6086986)

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 526/10 (ID 6086987)
ID pravice 12837944

3. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 526/12 (ID 6086966)

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 526/11 (ID 6086965)
ID pravice 12906145

4. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 526/13 (ID 6086967)

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 526/14 (ID 6086968)
ID pravice 12906123

 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15685795
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.05.2013 10:05:55

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 
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ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12838502 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12838503 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
11086125 13.11.2008 10:50:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12838502
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 526/18 (ID 6086996)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 14.04.1970, Dn. št. 2843/1970
Po kupni in darilni pogodbi obe z dne 31.03.1970 se vknjiži služnostna pravica poti za hojo in vožnjo po  služeči parc.
št. 526/5 v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče parc. št. 526/1 in parc. št. 526/6 te k.o..
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 526/19 (ID 6086791)
2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 526/20 (ID 6086792)

zveza - ID osnovnega položaja:
15685795 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12838503
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 526/18 (ID 6086996)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 14.04.1970, Dn. št. 2843/1970
Po kupni in darilni pogodbi obe z dne 31.03.1970 se vknjiži služnostna pravica poti za hojo in vožnjo po  služeči parc.
št. 526/5 v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče parc. št. 526/1 in parc. št. 526/6 te k.o..
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 526/6 (ID 1185520)
zveza - ID osnovnega položaja:

15685795 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11086125
čas začetka učinkovanja 13.11.2008 10:50:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 526/18 (ID 6086996)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 4302-N-28650/21186/50-5100/0696-434/08 z dne 03.04.2008se vknjiži
služnostna pravica gradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora plinovoda v korist imetnika pravice.
imetnik:

1. matična številka: 5226406000
firma / naziv: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
naslov: Verovškova ulica 062, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   13.11.2008 10:50:00

zveza - ID osnovnega položaja:
15685795 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:36:48

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 526/20
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 526/20 (ID 6086792)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

V korist vsakokratnega lastnika nepremičnine so vpisane te pravice oziroma pravna dejstva:
 

1. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 526/17 (ID 6086995)

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 526/18 (ID 6086996)
ID pravice 12838502

2. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 526/15 (ID 6086984)

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 526/16 (ID 6086985)
ID pravice 12838656

3. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 526/12 (ID 6086966)

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 526/11 (ID 6086965)
ID pravice 12904983

4. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 526/10 (ID 6086987)

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 526/9 (ID 6086986)
ID pravice 12839457

5. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 526/13 (ID 6086967)

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 526/14 (ID 6086968)
ID pravice 12904951

 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15751195
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
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naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   20.06.2013 15:28:18

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11084607 13.11.2008 10:50:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11084607
čas začetka učinkovanja 13.11.2008 10:50:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 526/20 (ID 6086792)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 4302-N-28650/21186/50-5100/0696-435/08 z dne 3.4.2008,se vknjiži 
služnostna pravica gradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora plinovoda.
imetnik:

1. matična številka: 5226406000
firma / naziv: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
naslov: Verovškova ulica 062, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   13.11.2008 10:50:00

zveza - ID osnovnega položaja:
15751195 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:36:53

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 528/8
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 528/8 (ID 6086969)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14951234
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   15.11.2013 11:28:33

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12863044 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12842030 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12840759 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12845747 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12840759
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 528/8 (ID 6086969)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 16.07.1941, Dn. št. 4561/1941
Na podlagi menjalne pogodbe z dne 04.07.1941 se vknjiži služnost vožnje, hoje čez parc. št. 528/2 sedaj tudi parc. št. 
528/7 od parc. št. 527 na občinsko pot parc. št. 1490 v obeh smereh na korist vsakokratnega lastnika parc. št. 527 
sedaj parc. št. 527/1, 527/2, 527/3 in 527/4 te k.o..
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 527/3 (ID 857257)
zveza - ID osnovnega položaja:
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14951234 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12842030
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 528/8 (ID 6086969)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 16.07.1941, Dn. št. 4561/1941
Na podlagi menjalne pogodbe z dne 04.07.1941 se vknjiži služnost vožnje, hoje čez parc. št. 528/2 sedaj tudi parc. št. 
528/7 od parc. št. 527 na občinsko pot parc. št. 1490 v obeh smereh na korist vsakokratnega lastnika parc. št. 527 
sedaj parc. št. 527/1, 527/2, 527/3 in 527/4 te k.o..
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 527/1 (ID 4384168)
zveza - ID osnovnega položaja:

14951234 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12845747
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 528/8 (ID 6086969)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 16.07.1941, Dn. št. 4561/1941
Na podlagi menjalne pogodbe z dne 04.07.1941 se vknjiži služnost vožnje, hoje čez parc. št. 528/2 sedaj tudi parc. št. 
528/7 od parc. št. 527 na občinsko pot parc. št. 1490 v obeh smereh na korist vsakokratnega lastnika parc. št. 527 
sedaj parc. št. 527/1, 527/2, 527/3 in 527/4 te k.o..
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 527/4 (ID 5146760)
zveza - ID osnovnega položaja:

14951234 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12863044
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 528/8 (ID 6086969)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 16.07.1941, Dn. št. 4561/1941
Na podlagi menjalne pogodbe z dne 04.07.1941 se vknjiži služnost vožnje, hoje čez parc. št. 528/2 sedaj tudi parc. št. 
528/7 od parc. št. 527 na občinsko pot parc. št. 1490 v obeh smereh na korist vsakokratnega lastnika parc. št. 527 
sedaj parc. št. 527/1, 527/2, 527/3 in 527/4 te k.o..
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 527/2 (ID 3803502)
zveza - ID osnovnega položaja:

14951234 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
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Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:36:58

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 530/7
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 530/7 (ID 6086809)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16367989
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   24.04.2014 10:55:19

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:37:03

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 530/9
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 530/9 (ID 6086977)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14951253
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   04.07.2013 14:38:13

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:37:09

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 531/6
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 531/6 (ID 6086979)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14951257
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.05.2013 10:17:33

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:37:14

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 531/8
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 531/8 (ID 6086975)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14951245
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   20.06.2013 15:31:28

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11092396 28.04.2009 11:41:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11092396
čas začetka učinkovanja 28.04.2009 11:41:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 531/10 (ID 6086972)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 20.11.2008se vknjiži služnostna pravica, ki obsega naslednja 
upravičenja: graditev javnega komunikacijskega omrežja v obsegu, določenem v 3. členu navedene pogodbe o 
ustanovitvi služnosti, dostop do zgrajenega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastukture za potrebe 
njihovega obratovanja in vzdrževanja ter odstranjevanja naravnih ovir pri graditvi, obratovanju in vzdrževanju 
javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.04.2009 11:41:00
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zveza - ID osnovnega položaja:
14951245 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:37:19

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 531/10
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 531/10 (ID 6086972)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14951241
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   20.06.2013 15:31:28

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11092396 28.04.2009 11:41:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11092396
čas začetka učinkovanja 28.04.2009 11:41:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 531/10 (ID 6086972)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 20.11.2008se vknjiži služnostna pravica, ki obsega naslednja 
upravičenja: graditev javnega komunikacijskega omrežja v obsegu, določenem v 3. členu navedene pogodbe o 
ustanovitvi služnosti, dostop do zgrajenega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastukture za potrebe 
njihovega obratovanja in vzdrževanja ter odstranjevanja naravnih ovir pri graditvi, obratovanju in vzdrževanju 
javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.04.2009 11:41:00
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zveza - ID osnovnega položaja:
14951241 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:37:24

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 534/10
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 534/10 (ID 5856750)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15185352
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2012 10:24:38

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:37:29

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 534/12
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 534/12 (ID 5856752)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15185353
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2012 10:24:38

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:37:34

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 534/14
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 534/14 (ID 5856723)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15177559
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   15.11.2012 13:21:03

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:37:40

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 542/9
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 542/9 (ID 6086981)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16087885
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.10.2013 15:26:31

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:37:45

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 543/6
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 543/6 (ID 6086811)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15710965
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.04.2013 10:44:43

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:37:50

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 544/7
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 544/7 (ID 6234485)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15727532
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.05.2014 08:48:34

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:37:55

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 544/15
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 544/15 (ID 6086998)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16073550
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   15.11.2013 09:33:18

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:38:00

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 544/18
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 544/18 (ID 5940292)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14302391
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.04.2013 10:40:48

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
18372793 07.11.2016 12:11:17 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 18372793
čas začetka učinkovanja 07.11.2016 12:11:17
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 544/18 (ID 5940292)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Zemljiškoknjižnega dovolila z dne 18.07.2016 in Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za izgradnjo 
priključka na vodovodno in elektronsko telekomunikacijsko omrežje, z dne 09.06.2016 se vknjiži stvarna služnostna 
pravica izgradnje, uporabe, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora priključka na vodovodno omrežje v dolžini 2,4 m 
in širini 0,5 m levo in desno od osi priključka na vodovod in služnost izgradnje, uporabe, rekonstrukcije, vzdrževanja 
in nadzora priključka na elekktronsko telekomunikacijsko omrežje v dolžini 3.30 m in širini 0,3 m levo in desno od 
osi priključka na elektronsko telekomunikacijsko omrežje, z ustreznimi dostopi in dovozi, kot to izhaja iz PGD št. 
641/5 iz januarja 2016, ki ga je izdela MUPRA d.o.o., Lackova cesta 95 a, Maribor.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 548/18 (ID 6570452)
zveza - ID osnovnega položaja:
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14302391 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:38:05

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 544/20
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 544/20 (ID 5940298)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14302413
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.04.2013 10:40:48

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:38:10

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 557/4
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 557/4 (ID 6025745)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15789512
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.05.2013 10:23:18

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:38:16

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 559/9
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 559/9 (ID 6025740)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15667307
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   23.04.2013 11:22:24

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:38:21

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 559/10
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 559/10 (ID 6025753)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16007962
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.10.2013 11:45:38

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:38:26

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 559/11
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 559/11 (ID 6025754)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16007963
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.10.2013 11:45:38

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
16129020 17.12.2013 15:22:08 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 16129020
čas začetka učinkovanja 17.12.2013 15:22:08
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 559/11 (ID 6025754)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vknjižba pridobitve služnostne pravice gradnje, obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora plinovodnega 
omrežja, vključno z ustreznimi dostopi in dovozi, na odseku dolžine 90m in širine 1,25m levo in desno od osi 
plinovoda, kot to izhaja iz IDZ št: N 28600/21789 iz januarja 2013, ki ga je izdelala družba Energetika Ljubljana 
d.o.o., za čas trajanja plinovoda
imetnik:

1. matična številka: 5226406000
firma / naziv: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
naslov: Verovškova ulica 062, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   17.12.2013 15:22:08

zveza - ID osnovnega položaja:
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16007963 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:38:31

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 755/28
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 755/28 (ID 1253772)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8787388
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:03:37

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:38:36

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 937/9
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 937/9 (ID 4898667)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7592607
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.07.2014 11:02:14

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:38:42

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 1431/43
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 1431/43 (ID 1632519)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8766490
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 18:32:05

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
16372764 17.04.2014 09:02:42 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 16372764
čas začetka učinkovanja 17.04.2014 09:02:42
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 1431/49 (ID 4472809)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnosti za gradnjo elektro kabelske kanalizacije pri Sneberski cesti 15a št. 
196584/14-LM, z dne 25.02.2014 se vknjiži služnostna pravica gradnje, obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in 
nadzora elektro kabelske kanalizacije, vključno z ustreznimi dostopi in dovozi.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   17.04.2014 09:02:42

zveza - ID osnovnega položaja:
8766490 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:38:46

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 1431/45
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 1431/45 (ID 4153656)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8172619
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:05:03

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
16372764 17.04.2014 09:02:42 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 16372764
čas začetka učinkovanja 17.04.2014 09:02:42
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 1431/49 (ID 4472809)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnosti za gradnjo elektro kabelske kanalizacije pri Sneberski cesti 15a št. 
196584/14-LM, z dne 25.02.2014 se vknjiži služnostna pravica gradnje, obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in 
nadzora elektro kabelske kanalizacije, vključno z ustreznimi dostopi in dovozi.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   17.04.2014 09:02:42

zveza - ID osnovnega položaja:
8172619 



18.10.2017 - 16:38
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__________________________________________________________________________________________________________
stran 2 od 2

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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stran 1 od 2

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:38:52

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 1431/47
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 1431/47 (ID 1130213)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8172620
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:05:03

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
16372764 17.04.2014 09:02:42 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 16372764
čas začetka učinkovanja 17.04.2014 09:02:42
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 1431/49 (ID 4472809)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnosti za gradnjo elektro kabelske kanalizacije pri Sneberski cesti 15a št. 
196584/14-LM, z dne 25.02.2014 se vknjiži služnostna pravica gradnje, obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in 
nadzora elektro kabelske kanalizacije, vključno z ustreznimi dostopi in dovozi.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   17.04.2014 09:02:42

zveza - ID osnovnega položaja:
8172620 
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stran 2 od 2

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 



18.10.2017 - 16:38
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stran 1 od 2

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:38:57

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1771 1431/49
 

katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 1431/49 (ID 4472809)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8048342
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.01.2010 16:25:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
16372764 17.04.2014 09:02:42 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 16372764
čas začetka učinkovanja 17.04.2014 09:02:42
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1771 ZADOBROVA parcela 1431/49 (ID 4472809)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnosti za gradnjo elektro kabelske kanalizacije pri Sneberski cesti 15a št. 
196584/14-LM, z dne 25.02.2014 se vknjiži služnostna pravica gradnje, obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in 
nadzora elektro kabelske kanalizacije, vključno z ustreznimi dostopi in dovozi.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   17.04.2014 09:02:42

zveza - ID osnovnega položaja:
8048342 



18.10.2017 - 16:38
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:39:02

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1774 363/2
 

katastrska občina 1774 PODMOLNIK parcela 363/2 (ID 3471448)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7995859
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 10:04:37

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:39
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:39:07

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1774 365/2
 

katastrska občina 1774 PODMOLNIK parcela 365/2 (ID 5317735)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7995890
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 10:04:37

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:39:12

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1774 760/2
 

katastrska občina 1774 PODMOLNIK parcela 760/2 (ID 1285741)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8567444
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.10.2008 13:50:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:39:17

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1774 764/2
 

katastrska občina 1774 PODMOLNIK parcela 764/2 (ID 3637372)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8567445
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.10.2008 13:50:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:39:22

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1774 766/5
 

katastrska občina 1774 PODMOLNIK parcela 766/5 (ID 3973641)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8567446
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.10.2008 13:50:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:39:28

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1774 766/6
 

katastrska občina 1774 PODMOLNIK parcela 766/6 (ID 949933)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8567447
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.10.2008 13:50:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:39:33

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1774 766/7
 

katastrska občina 1774 PODMOLNIK parcela 766/7 (ID 4980034)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8567478
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.10.2008 13:50:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:39:38

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1774 766/8
 

katastrska občina 1774 PODMOLNIK parcela 766/8 (ID 1117988)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8567479
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.10.2008 13:50:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:39:43

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1774 766/9
 

katastrska občina 1774 PODMOLNIK parcela 766/9 (ID 278299)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8567480
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.10.2008 13:50:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:39:48

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1774 768/2
 

katastrska občina 1774 PODMOLNIK parcela 768/2 (ID 5148201)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8567448
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.10.2008 13:50:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:39:53

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1774 812/2
 

katastrska občina 1774 PODMOLNIK parcela 812/2 (ID 1698524)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8577311
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.10.2008 13:50:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:39:58

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1774 813/2
 

katastrska občina 1774 PODMOLNIK parcela 813/2 (ID 691542)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8577312
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.10.2008 13:50:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:40:04

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1774 814/2
 

katastrska občina 1774 PODMOLNIK parcela 814/2 (ID 3210916)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8577313
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.10.2008 13:50:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:40:09

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1774 816/2
 

katastrska občina 1774 PODMOLNIK parcela 816/2 (ID 859356)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8577314
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.10.2008 13:50:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:24:55

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1776 1075/18
 

katastrska občina 1776 LIPOGLAV parcela 1075/18 (ID 6186765)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15447732
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   20.03.2013 18:12:57

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:25:00

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1776 1253/69
 

katastrska občina 1776 LIPOGLAV parcela 1253/69 (ID 5939796)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14299868
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:11:57

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11234297 23.11.2009 11:24:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11234297
čas začetka učinkovanja 23.11.2009 11:24:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1776 LIPOGLAV parcela 1102/7 (ID 6183448)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega    obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
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imetnik:
1. matična številka: 5014018000

firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   23.11.2009 11:24:00

zveza - ID osnovnega položaja:
14299868 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:25:05

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1776 1253/72
 

katastrska občina 1776 LIPOGLAV parcela 1253/72 (ID 5939761)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14299808
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 10:08:23

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:25:10

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1776 1265/5
 

katastrska občina 1776 LIPOGLAV parcela 1265/5 (ID 3176030)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16108761
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.10.2013 15:15:38

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:25:15

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1776 1291/3
 

katastrska občina 1776 LIPOGLAV parcela 1291/3 (ID 696314)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 3713991
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.06.2013 14:00:29

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:25:21

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1776 1640/3
 

katastrska občina 1776 LIPOGLAV parcela 1640/3 (ID 450886)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9127021
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.10.2010 11:45:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11290552 17.11.2006 11:56:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11290552
čas začetka učinkovanja 17.11.2006 11:56:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1776 LIPOGLAV parcela 1640/3 (ID 450886)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe z dne 19.4.2004 št. 180S/1852/04-PS in aneksa z dne 19.7.2005 št. 370S/2259/05-TSse vknjiži 
služnostna pravica vzdrževanja in obnavljanja vodovoda in regulatorja tlaka.
imetnik:

1. matična številka: 5046688000
firma / naziv: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
naslov: Vodovodna cesta 090, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   17.11.2006 11:56:00

zveza - ID osnovnega položaja:
9127021 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:25:28

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1776 1640/5
 

katastrska občina 1776 LIPOGLAV parcela 1640/5 (ID 1793921)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9127022
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.10.2010 11:45:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:25:31

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1776 1640/7
 

katastrska občina 1776 LIPOGLAV parcela 1640/7 (ID 2130107)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9127024
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.10.2010 11:45:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:25:36

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1776 1643/6
 

katastrska občina 1776 LIPOGLAV parcela 1643/6 (ID 4481567)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9127025
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.10.2010 11:45:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:25:41

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1776 1643/7
 

katastrska občina 1776 LIPOGLAV parcela 1643/7 (ID 2298626)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9127026
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.10.2010 11:45:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:25:46

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1776 1643/8
 

katastrska občina 1776 LIPOGLAV parcela 1643/8 (ID 450887)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9127027
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.10.2010 11:45:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:25:51

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1776 1682/2
 

katastrska občina 1776 LIPOGLAV parcela 1682/2 (ID 3810125)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9127028
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.10.2010 11:45:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:25:56

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1776 1682/6
 

katastrska občina 1776 LIPOGLAV parcela 1682/6 (ID 955209)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9127029
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.10.2010 11:45:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:26:03

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1776 1705/3
 

katastrska občina 1776 LIPOGLAV parcela 1705/3 (ID 3978808)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9127030
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.10.2010 11:45:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:26:07

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1776 1705/4
 

katastrska občina 1776 LIPOGLAV parcela 1705/4 (ID 115492)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9127031
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.10.2010 11:45:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:26:12

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1776 1705/5
 

katastrska občina 1776 LIPOGLAV parcela 1705/5 (ID 1626347)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9127032
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.10.2010 11:45:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:26:17

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1776 1705/6
 

katastrska občina 1776 LIPOGLAV parcela 1705/6 (ID 3642707)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9127033
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.10.2010 11:45:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:26:22

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1776 1705/8
 

katastrska občina 1776 LIPOGLAV parcela 1705/8 (ID 1793922)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9127035
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.10.2010 11:45:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:26:27

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1776 1720/8
 

katastrska občina 1776 LIPOGLAV parcela 1720/8 (ID 115493)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9127036
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.10.2010 11:45:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:26:33

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1776 1756/5
 

katastrska občina 1776 LIPOGLAV parcela 1756/5 (ID 1573750)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9167149
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 10:08:23

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:26:38

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1776 1756/6
 

katastrska občina 1776 LIPOGLAV parcela 1756/6 (ID 63037)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9167150
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 10:08:23

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:40:14

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 256/10
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 256/10 (ID 3239390)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8495334
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.11.2012 10:41:13

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11769045 12.01.2001 10:31:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11769045
čas začetka učinkovanja 12.01.2001 10:31:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1777 JAVOR parcela 256/10 (ID 3239390)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi odločbe RS Upravne enote Ljubljana, Izpostava Moste POlje, Proletarska c. 1 z dne 16. 11. 2001 št. 321-
243/00-09-DŽse zaznamuje, da so nepremičnine zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 68/2004 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 68/2004 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 34086/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 16392/2008 se prenese vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

8495334 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
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Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:40:19

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 256/11
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 256/11 (ID 384517)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8495335
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.11.2012 10:41:13

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11769044 12.01.2001 10:31:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11769044
čas začetka učinkovanja 12.01.2001 10:31:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1777 JAVOR parcela 256/11 (ID 384517)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi odločbe RS Upravne enote Ljubljana, Izpostava Moste POlje, Proletarska c. 1 z dne 16. 11. 2001 št. 321-
243/00-09-DŽse zaznamuje, da so nepremičnine zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 68/2004 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 68/2004 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 34086/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 16392/2008 se prenese vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

8495335 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
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Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:40:24

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 256/12
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 256/12 (ID 3743160)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8495336
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.11.2012 10:41:13

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11769043 12.01.2001 10:31:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11769043
čas začetka učinkovanja 12.01.2001 10:31:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1777 JAVOR parcela 256/12 (ID 3743160)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi odločbe RS Upravne enote Ljubljana, Izpostava Moste POlje, Proletarska c. 1 z dne 16. 11. 2001 št. 321-
243/00-09-DŽse zaznamuje, da so nepremičnine zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 68/2004 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 68/2004 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 34086/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 16392/2008 se prenese vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

8495336 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
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Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:40:30

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 730/7
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 730/7 (ID 3470931)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

V korist vsakokratnega lastnika nepremičnine so vpisane te pravice oziroma pravna dejstva:
 

1. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1777 JAVOR parcela 739/8 (ID 2606182)
ID pravice 12669454

2. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1777 JAVOR parcela 739/9 (ID 2437602)
ID pravice 12669465

3. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1777 JAVOR parcela 730/3 (ID 1657561)
ID pravice 12848197

4. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1777 JAVOR parcela 733/1 (ID 1825400)
ID pravice 12848289

5. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1777 JAVOR parcela 730/5 (ID 650185)
ID pravice 12848601

6. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1777 JAVOR parcela 739/7 (ID 4680942)
ID pravice 12848795

7. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1777 JAVOR parcela 739/5 (ID 3673841)
ID pravice 12849466

8. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1777 JAVOR parcela 738/3 (ID 5016714)
ID pravice 12848942

9. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1777 JAVOR parcela 738/5 (ID 3337395)
ID pravice 12849025
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10. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1777 JAVOR parcela 733/2 (ID 3505782)
ID pravice 12849063

11. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1777 JAVOR parcela 730/4 (ID 5184648)
ID pravice 12849104

12. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1777 JAVOR parcela 739/6 (ID 3337396)
ID pravice 12849105

13. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1777 JAVOR parcela 739/3 (ID 3835046)
ID pravice 12849401

14. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 1777 JAVOR parcela 738/4 (ID 2666441)
ID pravice 12848911

 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15199393
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.11.2012 13:08:58

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:40:35

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 738/7
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 738/7 (ID 4868433)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9008817
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   20.04.2010 15:35:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:40:40

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1164/18
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1164/18 (ID 1043995)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8851922
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.10.2009 15:15:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8851923
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.10.2009 15:15:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:40:45

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1164/20
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1164/20 (ID 3730976)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8851924
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.10.2009 15:15:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8851925
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.10.2009 15:15:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:40:50

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1164/23
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1164/23 (ID 3899569)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8851926
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.10.2009 15:15:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8851927
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.10.2009 15:15:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:40:55

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1164/24
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1164/24 (ID 3899570)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8851928
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.10.2009 15:15:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8851929
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.10.2009 15:15:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:41:00

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1361/3
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1361/3 (ID 3304588)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8888841
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 18:32:05

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11850375 22.11.2002 10:26:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11850375
čas začetka učinkovanja 22.11.2002 10:26:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1361/3 (ID 3304588)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočne odločbe Upravne enote Ljubljana, Izpostava Moste - Polje, št. 321-206/2002-8 z dne 
04.10.2002se zaznamuje, da je nepremičnina vpisana kot zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 8 z DN št. 33228/2009 se prenese vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

8888841 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:41:05

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1366/2
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1366/2 (ID 4480237)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8888842
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 18:32:05

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11850374 22.11.2002 10:26:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11850374
čas začetka učinkovanja 22.11.2002 10:26:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1366/2 (ID 4480237)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočne odločbe Upravne enote Ljubljana, Izpostava Moste - Polje, št. 321-206/2002-8 z dne 
04.10.2002se zaznamuje, da je nepremičnina vpisana kot zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 8 z DN št. 33228/2009 se prenese vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

8888842 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:41:11

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1368/4
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1368/4 (ID 953880)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8888843
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 18:32:05

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11850373 22.11.2002 10:26:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11850373
čas začetka učinkovanja 22.11.2002 10:26:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1368/4 (ID 953880)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočne odločbe Upravne enote Ljubljana, Izpostava Moste - Polje, št. 321-206/2002-8 z dne 
04.10.2002se zaznamuje, da je nepremičnina vpisana kot zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 8 z DN št. 33228/2009 se prenese vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

8888843 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:41:16

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1397/5
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1397/5 (ID 1819549)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8737838
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737839
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737840
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
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Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:41:21

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1437/3
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1437/3 (ID 5319230)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8888844
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 18:32:05

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11850372 22.11.2002 10:26:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11850372
čas začetka učinkovanja 22.11.2002 10:26:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1437/3 (ID 5319230)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočne odločbe Upravne enote Ljubljana, Izpostava Moste - Polje, št. 321-206/2002-8 z dne 
04.10.2002se zaznamuje, da je nepremičnina vpisana kot zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 8 z DN št. 33228/2009 se prenese vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

8888844 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:41:26

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1465/2
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1465/2 (ID 4675106)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8737817
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737818
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737819
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
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Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:41:31

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1465/4
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1465/4 (ID 5346391)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8737820
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737821
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737822
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
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Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:41:36

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1465/5
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1465/5 (ID 644427)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8737823
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737824
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737825
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
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Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
 



18.10.2017 - 16:41
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 2

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:41:42

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1470/4
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1470/4 (ID 1316814)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8737741
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737742
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737743
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
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Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:41:47

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1470/5
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1470/5 (ID 644425)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8737744
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737745
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737746
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
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Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:41:52

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1470/6
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1470/6 (ID 1148895)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8737747
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737748
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737749
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
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Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:41:57

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1472/10
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1472/10 (ID 476630)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8737750
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737751
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737752
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
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Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:42:02

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1473/3
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1473/3 (ID 3499945)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8737753
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737754
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737755
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
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Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:42:07

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1474/4
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1474/4 (ID 644426)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8737762
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737763
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737764
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
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Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:42:13

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1474/5
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1474/5 (ID 5010959)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8737756
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737757
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737758
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
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Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:42:18

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1474/6
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1474/6 (ID 4172302)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8737759
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737760
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737761
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
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Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:42:23

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1476/2
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1476/2 (ID 3331580)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8737735
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737736
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737737
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
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Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:42:29

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1476/3
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1476/3 (ID 2827963)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8737774
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737775
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737776
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
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Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:42:33

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1478/2
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1478/2 (ID 4816262)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8888845
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 18:32:05

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11850381 22.11.2002 10:26:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11850381
čas začetka učinkovanja 22.11.2002 10:26:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1478/2 (ID 4816262)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočne odločbe Upravne enote Ljubljana, Izpostava Moste - Polje, št. 321-206/2002-8 z dne 
04.10.2002se zaznamuje, da je nepremičnina vpisana kot zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 8 z DN št. 33228/2009 se prenese vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

8888845 
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Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 



18.10.2017 - 16:42
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 2

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:42:38

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1478/3
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1478/3 (ID 2801186)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8888846
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 18:32:05

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11850380 22.11.2002 10:26:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11850380
čas začetka učinkovanja 22.11.2002 10:26:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1478/3 (ID 2801186)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočne odločbe Upravne enote Ljubljana, Izpostava Moste - Polje, št. 321-206/2002-8 z dne 
04.10.2002se zaznamuje, da je nepremičnina vpisana kot zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 8 z DN št. 33228/2009 se prenese vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

8888846 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:42:44

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1479/4
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1479/4 (ID 4635589)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8889008
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:13:23

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:42:49

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1482/2
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1482/2 (ID 2827962)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8737738
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737739
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737740
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
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Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:42:54

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1482/3
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1482/3 (ID 4172303)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8737777
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737778
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737779
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
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Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:42:59

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1484/3
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1484/3 (ID 1819548)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8737808
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737809
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737810
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
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Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:43:04

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1484/4
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1484/4 (ID 3499946)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8737826
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737827
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737828
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
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Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:43:09

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1502/2
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1502/2 (ID 5010960)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8737811
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737812
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737813
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
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Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:43:14

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1502/3
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1502/3 (ID 2660552)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8737829
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737830
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737831
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
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Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:43:19

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1539/3
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1539/3 (ID 4099792)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8888822
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:13:23

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:43:25

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1575/3
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1575/3 (ID 449628)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8888847
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 18:32:05

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11850379 22.11.2002 10:26:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11850379
čas začetka učinkovanja 22.11.2002 10:26:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1575/3 (ID 449628)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočne odločbe Upravne enote Ljubljana, Izpostava Moste - Polje, št. 321-206/2002-8 z dne 
04.10.2002se zaznamuje, da je nepremičnina vpisana kot zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 8 z DN št. 33228/2009 se prenese vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

8888847 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:43:33

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1575/4
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1575/4 (ID 1625056)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8888848
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 18:32:05

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11850378 22.11.2002 10:26:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11850378
čas začetka učinkovanja 22.11.2002 10:26:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1575/4 (ID 1625056)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočne odločbe Upravne enote Ljubljana, Izpostava Moste - Polje, št. 321-206/2002-8 z dne 
04.10.2002se zaznamuje, da je nepremičnina vpisana kot zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 8 z DN št. 33228/2009 se prenese vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

8888848 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:43:35

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1577/6
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1577/6 (ID 3977526)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8888849
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 18:32:05

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11850377 22.11.2002 10:26:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11850377
čas začetka učinkovanja 22.11.2002 10:26:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1577/6 (ID 3977526)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočne odločbe Upravne enote Ljubljana, Izpostava Moste - Polje, št. 321-206/2002-8 z dne 
04.10.2002se zaznamuje, da je nepremičnina vpisana kot zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 8 z DN št. 33228/2009 se prenese vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

8888849 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:43:40

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1577/7
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1577/7 (ID 2801187)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8888850
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 18:32:05

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11850376 22.11.2002 10:26:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11850376
čas začetka učinkovanja 22.11.2002 10:26:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1577/7 (ID 2801187)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočne odločbe Upravne enote Ljubljana, Izpostava Moste - Polje, št. 321-206/2002-8 z dne 
04.10.2002se zaznamuje, da je nepremičnina vpisana kot zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 23412/2002 se poočiti drugi vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 8 z DN št. 33228/2009 se prenese vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

8888850 



18.10.2017 - 16:43
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 2 od 2

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:43:46

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1670/3
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1670/3 (ID 4675107)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8737844
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737845
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737846
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
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Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:43:51

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1716/11
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1716/11 (ID 5149065)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8851425
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 10:08:23

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:43:56

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1716/12
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1716/12 (ID 1789712)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8851426
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 10:08:23

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:44:01

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1725/3
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1725/3 (ID 4477213)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8851427
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 10:08:23

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:44:06

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1758/32
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1758/32 (ID 5346392)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8737832
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737833
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737834
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
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Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:44:11

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1758/33
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1758/33 (ID 476631)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8737835
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737836
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737837
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
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Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
 



18.10.2017 - 16:44
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 2

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:44:16

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1805/6
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1805/6 (ID 2492341)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8737841
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737842
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 8737843
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   08.05.2009 10:00:00

omejitve:
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Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:44:21

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1812/4
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1812/4 (ID 5083308)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8634322
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: podatek ni vpisan  
osebno ime:  JAVNO DOBRO
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.06.2008 09:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:44:27

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1812/5
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1812/5 (ID 3067850)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8634323
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: podatek ni vpisan  
osebno ime:  JAVNO DOBRO
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.06.2008 09:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:44:32

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1812/13
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1812/13 (ID 3739780)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8634330
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: podatek ni vpisan  
osebno ime:  JAVNO DOBRO
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.06.2008 09:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:44:37

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1812/15
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1812/15 (ID 1891788)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8634332
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: podatek ni vpisan  
osebno ime:  JAVNO DOBRO
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.06.2008 09:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:44
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:44:42

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1837/24
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1837/24 (ID 4244096)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8634334
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: podatek ni vpisan  
osebno ime:  JAVNO DOBRO
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.06.2008 09:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:44:47

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1837/27
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1837/27 (ID 3908321)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8634337
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: podatek ni vpisan  
osebno ime:  JAVNO DOBRO
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.06.2008 09:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:44:52

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1837/29
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1837/29 (ID 5250704)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8634339
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: podatek ni vpisan  
osebno ime:  JAVNO DOBRO
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.06.2008 09:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:44:57

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1837/31
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1837/31 (ID 3404006)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8634341
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: podatek ni vpisan  
osebno ime:  JAVNO DOBRO
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.06.2008 09:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:45:03

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1837/34
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1837/34 (ID 2227927)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8634344
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: podatek ni vpisan  
osebno ime:  JAVNO DOBRO
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.06.2008 09:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:45:08

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1777 1851/2
 

katastrska občina 1777 JAVOR parcela 1851/2 (ID 3404008)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8634346
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: podatek ni vpisan  
osebno ime:  JAVNO DOBRO
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.06.2008 09:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:45:13

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1778 230/3
 

katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 230/3 (ID 345491)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7134045
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   13.04.2011 15:15:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:45:18

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1778 234/2
 

katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 234/2 (ID 681063)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7134073
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   15.04.2011 12:01:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11168556 01.01.1849 00:00:00 407 - vknjižena služnost stanovanja  
11168557 01.01.1849 00:00:00 407 - vknjižena služnost stanovanja  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11168556
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 407 - vknjižena služnost stanovanja
glavna nepremičnina: katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 234/1 (ID 4040733)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 29.10.1968, Dn. št. 6307/1968

Na podlagi izročilne pogodbe z dne 21.10.1963 se vknjiži služnostna pravica dosmrtnega stanovanja in stvarno breme 
preužitka in priboljška s smislu točke "tretjič" cit. pogodbe.
imetnik:

1. EMŠO: podatek ni vpisan  
osebno ime: Jože Zupančič
naslov: Volavlje 15, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00
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zveza - ID osnovnega položaja:
7134073 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11168557
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 407 - vknjižena služnost stanovanja
glavna nepremičnina: katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 234/1 (ID 4040733)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 29.10.1968, Dn. št. 6307/1968

Na podlagi izročilne pogodbe z dne 21.10.1963 se vknjiži služnostna pravica dosmrtnega stanovanja in stvarno breme 
preužitka in priboljška s smislu točke "tretjič" cit. pogodbe.
imetnik:

1. EMŠO: podatek ni vpisan  
osebno ime: Marija Zupančič
naslov: Volavlje 15, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7134073 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:45:23

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1778 441/9
 

katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 441/9 (ID 394985)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9026920
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   14.08.2012 14:18:46

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11270046 13.10.2009 11:45:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11270046
čas začetka učinkovanja 13.10.2009 11:45:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 441/9 (ID 394985)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe št. 865 S/09-TIS o služnostni pravici dograditve vodovoda v naselju Volavlje z dne 07.10.2009se 
vknjiži služnostna pravica gradnje, vzdrževanja in obnavljanja vodovoda.
imetnik:

1. matična številka: 5046688000
firma / naziv: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
naslov: Vodovodna cesta 090, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   13.10.2009 11:45:00

zveza - ID osnovnega položaja:
9026920 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:45:28

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1778 1470/10
 

katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 1470/10 (ID 5826659)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 13643753
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   10.09.2013 10:49:01

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:45:33

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1778 1598/7
 

katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 1598/7 (ID 3200626)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6338051
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   07.07.2014 14:20:38

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:45:39

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1778 2122/2
 

katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2122/2 (ID 1648957)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8261208
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.10.2006 08:40:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11241450 02.11.2009 13:45:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11241450
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 13:45:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2122/2 (ID 1648957)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 13:45:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8261208 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:45:44

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1778 2296/11
 

katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2296/11 (ID 1890019)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7353601
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2013 11:34:13

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11982505 01.01.1849 00:00:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11982505
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2296/11 (ID 1890019)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 12.10.1998, Dn. št. 16435/1998

Na podlagi odločbe z dne 8.9.1998, št. 321-242/98-09-DŽ se zaznamuje, da so nepremičnine zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 11397/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 70/2005 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 28426/2005 se poočiti drugi vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

7353601 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
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Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:45:49

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1778 2582/3
 

katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2582/3 (ID 4745497)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7353578
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2013 11:34:13

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11982471 01.01.1849 00:00:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11982471
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2582/3 (ID 4745497)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 12.10.1998, Dn. št. 16435/1998

Na podlagi odločbe z dne 8.9.1998, št. 321-242/98-09-DŽ se zaznamuje, da so nepremičnine zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 11397/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 70/2005 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 28426/2005 se poočiti drugi vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

7353578 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
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Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:45:54

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1778 2583/2
 

katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2583/2 (ID 4913421)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7353576
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2013 11:34:13

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11982469 01.01.1849 00:00:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11982469
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2583/2 (ID 4913421)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 12.10.1998, Dn. št. 16435/1998

Na podlagi odločbe z dne 8.9.1998, št. 321-242/98-09-DŽ se zaznamuje, da so nepremičnine zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 11397/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 70/2005 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 28426/2005 se poočiti drugi vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

7353576 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
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Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:45:59

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1778 2585/3
 

katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2585/3 (ID 379364)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7353598
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2013 11:34:13

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11982503 01.01.1849 00:00:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  
12622037 01.06.2007 09:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11982503
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2585/3 (ID 379364)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 12.10.1998, Dn. št. 16435/1998

Na podlagi odločbe z dne 8.9.1998, št. 321-242/98-09-DŽ se zaznamuje, da so nepremičnine zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 11397/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 70/2005 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 28426/2005 se poočiti drugi vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

7353598 



18.10.2017 - 16:45
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 2 od 2

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12622037
čas začetka učinkovanja 01.06.2007 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2585/3 (ID 379364)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi  pogodbe št.  405/2007 z dne 4. 5. 2007se vknjiži služnostna pravica na parc. št. 2504, 2505, 2506, 2507, 
2534, 2585/1, 2585/2, 2585/3, 2586, 2620, 2621, 2636 te k.o. za zgraditev, obratovanje, nadzor, vzdrževanje in 
rekonstrukcijo daljnovoda 2x400kV Beričevo-Krško, neoviran dostop do služečih zemljišč ter hoja in vožnja po njih 
ob katerem koli času v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 569/1 k.o. Beričevo.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 2503/2009 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1760 BERIČEVO parcela 569/1 (ID 5286377)
zveza - ID osnovnega položaja:

7353598 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:46:04

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1778 2587/3
 

katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2587/3 (ID 1721824)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7353595
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2013 11:34:13

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11982496 01.01.1849 00:00:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11982496
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2587/3 (ID 1721824)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 12.10.1998, Dn. št. 16435/1998

Na podlagi odločbe z dne 8.9.1998, št. 321-242/98-09-DŽ se zaznamuje, da so nepremičnine zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 11397/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 70/2005 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 28426/2005 se poočiti drugi vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

7353595 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
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Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:46:10

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1778 2588/3
 

katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2588/3 (ID 4577418)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7353592
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2013 11:34:13

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11982494 01.01.1849 00:00:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11982494
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2588/3 (ID 4577418)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 12.10.1998, Dn. št. 16435/1998

Na podlagi odločbe z dne 8.9.1998, št. 321-242/98-09-DŽ se zaznamuje, da so nepremičnine zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 11397/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 70/2005 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 28426/2005 se poočiti drugi vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

7353592 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
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Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:46:15

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1778 2589/4
 

katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2589/4 (ID 5248903)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7353588
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2013 11:34:13

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11982491 01.01.1849 00:00:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11982491
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2589/4 (ID 5248903)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 12.10.1998, Dn. št. 16435/1998

Na podlagi odločbe z dne 8.9.1998, št. 321-242/98-09-DŽ se zaznamuje, da so nepremičnine zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 11397/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 70/2005 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 28426/2005 se poočiti drugi vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

7353588 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
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Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:46:20

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1778 2590/2
 

katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2590/2 (ID 211719)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7353574
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2013 11:34:13

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11982467 01.01.1849 00:00:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11982467
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2590/2 (ID 211719)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 12.10.1998, Dn. št. 16435/1998

Na podlagi odločbe z dne 8.9.1998, št. 321-242/98-09-DŽ se zaznamuje, da so nepremičnine zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 11397/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 70/2005 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 28426/2005 se poočiti drugi vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

7353574 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
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Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:46:25

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1778 2757/2
 

katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2757/2 (ID 43482)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7353586
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2013 11:34:13

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11982489 01.01.1849 00:00:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11982489
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2757/2 (ID 43482)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 12.10.1998, Dn. št. 16435/1998

Na podlagi odločbe z dne 8.9.1998, št. 321-242/98-09-DŽ se zaznamuje, da so nepremičnine zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 11397/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 70/2005 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 28426/2005 se poočiti drugi vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

7353586 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
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Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:46:30

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1778 2758/2
 

katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2758/2 (ID 4409516)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7353584
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2013 11:34:13

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11982487 01.01.1849 00:00:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11982487
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2758/2 (ID 4409516)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 12.10.1998, Dn. št. 16435/1998

Na podlagi odločbe z dne 8.9.1998, št. 321-242/98-09-DŽ se zaznamuje, da so nepremičnine zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 11397/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 70/2005 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 28426/2005 se poočiti drugi vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

7353584 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
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Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:46:35

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1778 2767/4
 

katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2767/4 (ID 4969238)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16821767
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.10.2014 17:24:47

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:46:40

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1778 2767/5
 

katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2767/5 (ID 2618715)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16821768
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.10.2014 17:24:47

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:46:46

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1778 2772/4
 

katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2772/4 (ID 2786510)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16821769
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.10.2014 17:24:47

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:46:51

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1778 2772/5
 

katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2772/5 (ID 4801366)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16821770
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.10.2014 17:24:47

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:46:56

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1778 2779/4
 

katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2779/4 (ID 848980)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6591544
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.10.2014 17:24:47

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:47:01

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1778 2779/5
 

katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2779/5 (ID 2360963)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6591545
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.10.2014 17:24:47

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:47:06

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1778 2781/2
 

katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2781/2 (ID 1097858)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16821771
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.10.2014 17:24:47

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:47:11

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1778 2794/2
 

katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2794/2 (ID 5248901)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7353581
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2013 11:34:13

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11982484 01.01.1849 00:00:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11982484
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2794/2 (ID 5248901)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 12.10.1998, Dn. št. 16435/1998

Na podlagi odločbe z dne 8.9.1998, št. 321-242/98-09-DŽ se zaznamuje, da so nepremičnine zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 11397/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 70/2005 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 28426/2005 se poočiti drugi vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

7353581 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
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Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:47:17

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1778 2881/2
 

katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2881/2 (ID 4074763)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7353583
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.11.2013 11:34:13

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11982486 01.01.1849 00:00:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11982486
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: katastrska občina 1778 VOLAVLJE parcela 2881/2 (ID 4074763)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 12.10.1998, Dn. št. 16435/1998

Na podlagi odločbe z dne 8.9.1998, št. 321-242/98-09-DŽ se zaznamuje, da so nepremičnine zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 11397/2002 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 70/2005 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 28426/2005 se poočiti drugi vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

7353583 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
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Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:23:22

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1779 453/17
 

katastrska občina 1779 TREBELJEVO parcela 453/17 (ID 6272878)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15968521
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.06.2014 11:42:58

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11983319 01.01.1849 00:00:00 615 - zaznamba zaščitene kmetije  
11976382 01.01.1849 00:00:00 615 - zaznamba zaščitene kmetije  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11976382
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 615 - zaznamba zaščitene kmetije
glavna nepremičnina: katastrska občina 1779 TREBELJEVO parcela 453/16 (ID 6272879)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 7.5.1999, dn. št. 5934/1999:
Na podlagi pravnomočne odločbe RS, Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Oddelek za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, št. 321-83/99-09DŽ/8, z dne 5.5.1999 se zanamuje, da so nepremičnine zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 12610/2001 se poočiti drugi vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

15968521 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 11983319
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 615 - zaznamba zaščitene kmetije
glavna nepremičnina: katastrska občina 1779 TREBELJEVO parcela 453/16 (ID 6272879)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 7.5.1999, dn. št. 5934/1999:
Na podlagi pravnomočne odločbe RS, Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Oddelek za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, št. 321-83/99-09DŽ/8, z dne 5.5.1999 se zanamuje, da so nepremičnine zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 12610/2001 se poočiti drugi vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

15968521 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:23:27

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1779 453/19
 

katastrska občina 1779 TREBELJEVO parcela 453/19 (ID 6272880)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15968523
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.06.2014 11:42:58

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11983319 01.01.1849 00:00:00 615 - zaznamba zaščitene kmetije  
11976382 01.01.1849 00:00:00 615 - zaznamba zaščitene kmetije  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11976382
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 615 - zaznamba zaščitene kmetije
glavna nepremičnina: katastrska občina 1779 TREBELJEVO parcela 453/16 (ID 6272879)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 7.5.1999, dn. št. 5934/1999:
Na podlagi pravnomočne odločbe RS, Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Oddelek za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, št. 321-83/99-09DŽ/8, z dne 5.5.1999 se zanamuje, da so nepremičnine zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 12610/2001 se poočiti drugi vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

15968523 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 11983319
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 615 - zaznamba zaščitene kmetije
glavna nepremičnina: katastrska občina 1779 TREBELJEVO parcela 453/16 (ID 6272879)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 7.5.1999, dn. št. 5934/1999:
Na podlagi pravnomočne odločbe RS, Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Oddelek za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, št. 321-83/99-09DŽ/8, z dne 5.5.1999 se zanamuje, da so nepremičnine zaščitena kmetija.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 12610/2001 se poočiti drugi vpis.
zveza - ID osnovnega položaja:

15968523 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:22:30

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1779 1062/9
 

katastrska občina 1779 TREBELJEVO parcela 1062/9 (ID 57161)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7645504
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Javno dobro
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:22:35

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1779 1062/10
 

katastrska občina 1779 TREBELJEVO parcela 1062/10 (ID 3583989)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7645505
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Javno dobro
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:23:32

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1779 1062/15
 

katastrska občina 1779 TREBELJEVO parcela 1062/15 (ID 6272847)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15968458
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Javno dobro
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.10.2013 18:07:20

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:22:40

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1779 1062/17
 

katastrska občina 1779 TREBELJEVO parcela 1062/17 (ID 6521054)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17540707
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Javno dobro
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   27.11.2015 06:27:27

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:22
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:22:45

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1779 1064/5
 

katastrska občina 1779 TREBELJEVO parcela 1064/5 (ID 57162)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7645777
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Javno dobro
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:22
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:22:51

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1779 1064/6
 

katastrska občina 1779 TREBELJEVO parcela 1064/6 (ID 4423091)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7645516
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Javno dobro
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:22
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__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:22:56

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1779 1064/7
 

katastrska občina 1779 TREBELJEVO parcela 1064/7 (ID 4926970)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7645517
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Javno dobro
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:23
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:23:02

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1779 1065/1
 

katastrska občina 1779 TREBELJEVO parcela 1065/1 (ID 4088493)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7645699
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Javno dobro
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:23
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:23:06

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1779 1065/3
 

katastrska občina 1779 TREBELJEVO parcela 1065/3 (ID 1567768)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7645701
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Javno dobro
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:23
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__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:23:11

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1779 1066/3
 

katastrska občina 1779 TREBELJEVO parcela 1066/3 (ID 3079627)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7645709
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Javno dobro
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:23
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:23:16

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1779 1091
 

katastrska občina 1779 TREBELJEVO parcela 1091 (ID 2911958)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7645718
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Javno dobro
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:23
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:23:37

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1982 304/6
 

katastrska občina 1982 ŠUJICA parcela 304/6 (ID 1400735)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8947663
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.10.2014 11:50:48

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:23
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stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:23:42

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1982 304/7
 

katastrska občina 1982 ŠUJICA parcela 304/7 (ID 560607)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8947664
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.10.2014 11:50:48

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:23
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__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:23:47

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1982 305/7
 

katastrska občina 1982 ŠUJICA parcela 305/7 (ID 4277470)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7854719
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:08:53

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 13:23
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 2

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:23:53

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1982 309/7
 

katastrska občina 1982 ŠUJICA parcela 309/7 (ID 1921833)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9218180
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:08:53

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11258140 06.01.2010 09:10:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11258140
čas začetka učinkovanja 06.01.2010 09:10:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1982 ŠUJICA parcela 305/1 (ID 3437787)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:



18.10.2017 - 13:23
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__________________________________________________________________________________________________________
stran 2 od 2

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.01.2010 09:10:00

zveza - ID osnovnega položaja:
9218180 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 



18.10.2017 - 13:23
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__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 2

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:23:58

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1982 309/9
 

katastrska občina 1982 ŠUJICA parcela 309/9 (ID 3434534)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9218181
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:08:53

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11258140 06.01.2010 09:10:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11258140
čas začetka učinkovanja 06.01.2010 09:10:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1982 ŠUJICA parcela 305/1 (ID 3437787)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.01.2010 09:10:00

zveza - ID osnovnega položaja:
9218181 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 



18.10.2017 - 13:24
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:24:03

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1982 309/10
 

katastrska občina 1982 ŠUJICA parcela 309/10 (ID 75426)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9218182
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:08:53

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11258140 06.01.2010 09:10:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11258140
čas začetka učinkovanja 06.01.2010 09:10:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1982 ŠUJICA parcela 305/1 (ID 3437787)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.01.2010 09:10:00

zveza - ID osnovnega položaja:
9218182 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:24:08

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1982 330/9
 

katastrska občina 1982 ŠUJICA parcela 330/9 (ID 3849694)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8118290
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   07.08.2003 09:41:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
12843438 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12844764 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
11258141 06.01.2010 09:10:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12843438
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1982 ŠUJICA parcela 330/9 (ID 3849694)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 11.6.1935, dn št. 3735/35
Temeljem kupne pogodbe z dne 31.5.1935 se vknjiži služnost potačez parc. 330 sedaj deljena v parc. št. 330/9 v korist
parc.št. 335/54 te k.o.
Zaradi pripisa iz vl. št. 171 z DN št. 18365/2003 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1982 ŠUJICA parcela 335/54 (ID 2900807)
zveza - ID osnovnega položaja:

8118290 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12844764
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1982 ŠUJICA parcela 330/9 (ID 3849694)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 11.6.1935, dn št. 3734/35
Temeljem kupne pogodbe z dne 31.5.1935 se vknjiži služnost potačez parc. 330 sedaj deljena v parc. št. 330/9 v korist
parc.št. 335/53 te k.o.
Zaradi pripisa iz vl. št. 171 z DN št. 18365/2003 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1982 ŠUJICA parcela 335/53 (ID 2753901)
zveza - ID osnovnega položaja:

8118290 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11258141
čas začetka učinkovanja 06.01.2010 09:10:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1982 ŠUJICA parcela 330/9 (ID 3849694)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.01.2010 09:10:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8118290 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:24:13

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1982 335/68
 

katastrska občina 1982 ŠUJICA parcela 335/68 (ID 496758)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 4181089
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11258127 11.01.2010 14:17:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11258127
čas začetka učinkovanja 11.01.2010 14:17:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1982 ŠUJICA parcela 335/68 (ID 496758)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.01.2010 14:17:00

zveza - ID osnovnega položaja:
4181089 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:24:24

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1982 335/96
 

katastrska občina 1982 ŠUJICA parcela 335/96 (ID 4353128)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8118291
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   07.08.2003 09:41:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11258141 06.01.2010 09:10:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11258141
čas začetka učinkovanja 06.01.2010 09:10:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1982 ŠUJICA parcela 330/9 (ID 3849694)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:



18.10.2017 - 13:24
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 2 od 2

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.01.2010 09:10:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8118291 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:24:19

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1982 339/1
 

katastrska občina 1982 ŠUJICA parcela 339/1 (ID 5167785)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 4180888
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.12.2008 10:10:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11258126 11.01.2010 14:17:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11258126
čas začetka učinkovanja 11.01.2010 14:17:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1982 ŠUJICA parcela 339/1 (ID 5167785)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.01.2010 14:17:00

zveza - ID osnovnega položaja:
4180888 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:24:29

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1982 2166/15
 

katastrska občina 1982 ŠUJICA parcela 2166/15 (ID 2766834)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9040069
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: podatek ni vpisan  
osebno ime:  Javno dobro
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11239219 14.09.2009 09:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11239219
čas začetka učinkovanja 14.09.2009 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1982 ŠUJICA parcela 2166/15 (ID 2766834)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o služnosti plinovoda z dne 5.8.2009se vknjiži služnostna pravica gradnje, obratovanja, 
rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora že zgrajenega plinovoda M3 ter načrtovanega plinovoda M3/1, za čas trajanja 
plinovoda, ki poteka 8 metrov od plinovoda M3/1 proti obstoječemu plinovodu M3 in 12 metrov od plinovoda M3/1 
stran od osi obstoječega plinovoda M3, oziroma skupni širini 20 m, v korist imetnika pravice.
imetnik:

1. matična številka: 1954288000
firma / naziv: PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
naslov: Cesta Ljubljanske brigade 011B, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   14.09.2009 09:00:00

zveza - ID osnovnega položaja:
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9040069 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:24:34

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1982 2166/16
 

katastrska občina 1982 ŠUJICA parcela 2166/16 (ID 4949412)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9040070
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: podatek ni vpisan  
osebno ime:  Javno dobro
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11239219 14.09.2009 09:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11239219
čas začetka učinkovanja 14.09.2009 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1982 ŠUJICA parcela 2166/15 (ID 2766834)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o služnosti plinovoda z dne 5.8.2009se vknjiži služnostna pravica gradnje, obratovanja, 
rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora že zgrajenega plinovoda M3 ter načrtovanega plinovoda M3/1, za čas trajanja 
plinovoda, ki poteka 8 metrov od plinovoda M3/1 proti obstoječemu plinovodu M3 in 12 metrov od plinovoda M3/1 
stran od osi obstoječega plinovoda M3, oziroma skupni širini 20 m, v korist imetnika pravice.
imetnik:

1. matična številka: 1954288000
firma / naziv: PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
naslov: Cesta Ljubljanske brigade 011B, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   14.09.2009 09:00:00

zveza - ID osnovnega položaja:
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9040070 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:24:39

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1982 2169/2
 

katastrska občina 1982 ŠUJICA parcela 2169/2 (ID 6443143)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17143782
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: podatek ni vpisan  
osebno ime:  Javno dobro
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   07.05.2015 12:31:55

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:24:44

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1982 2170
 

katastrska občina 1982 ŠUJICA parcela 2170 (ID 1253309)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7561664
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: podatek ni vpisan  
osebno ime:  Javno dobro
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:25:17

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2679 144/204
 

katastrska občina 2679 GRADIŠČE II parcela 144/204 (ID 6236449)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15737932
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   10.07.2013 18:02:11

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



18.10.2017 - 16:25
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:25:23

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2679 230/24
 

katastrska občina 2679 GRADIŠČE II parcela 230/24 (ID 6471051)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17290366
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   17.07.2015 06:23:01

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:25:28

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2679 230/25
 

katastrska občina 2679 GRADIŠČE II parcela 230/25 (ID 6471050)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 17290365
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   17.07.2015 06:23:01

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:24:21

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2682 1405/3
 

katastrska občina 2682 BRDO parcela 1405/3 (ID 4602922)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7162779
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:06:16

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11243796 26.11.2009 09:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
18316026 27.10.2016 11:45:53 617 - zaznamba drugega pravnega dejstva  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11243796
čas začetka učinkovanja 26.11.2009 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 2682 BRDO parcela 1405/1 (ID 4267876)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega    obratovanja in 
vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega omrežja;
za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.11.2009 09:00:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7162779 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 18316026
čas začetka učinkovanja 27.10.2016 11:45:53
vrsta pravice / zaznambe 617 - zaznamba drugega pravnega dejstva
glavna nepremičnina: katastrska občina 2682 BRDO parcela 1405/5 (ID 5107088)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočno Ugotovitvenih odločb Občinske uprave Mestne občine Ljubljana, z dne 15.04.2016, se pri 
nepremičninah zaznamuje obstoj pravnega dejstva in sicer, da nepremičnine ležijo v zavarovanem območju Krajinski 
park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, zavarovanem z Odlokom o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib 
(Uradni list RS, št. 78/15).
zveza - ID osnovnega položaja:

7162779 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:24:26

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2682 1596/14
 

katastrska občina 2682 BRDO parcela 1596/14 (ID 2432127)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8250855
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   20.02.2002 12:12:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:24:31

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2682 1715/12
 

katastrska občina 2682 BRDO parcela 1715/12 (ID 3677375)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8817462
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.08.2007 10:31:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11240280 06.04.2005 13:49:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11240280
čas začetka učinkovanja 06.04.2005 13:49:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 2682 BRDO parcela 1804/46 (ID 1661101)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist št. 4024-1/04-361 z dne 16.03.2005se vknjiži služnostna 
pravica za izgradnjo ceste in pripadajoče komunalne infrastrukture, v korist vsakokratnega upravljavca objekta javne 
infrastrukture.
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.04.2005 13:49:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8817462 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:24:36

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2682 1725/6
 

katastrska občina 2682 BRDO parcela 1725/6 (ID 4662452)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8326891
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   24.09.2001 10:10:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:24:42

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2682 1751/2
 

katastrska občina 2682 BRDO parcela 1751/2 (ID 117370)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 18662907
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.05.2017 11:11:32

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11236167 02.11.2009 13:47:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11236167
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 13:47:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 2682 BRDO parcela 1751/2 (ID 117370)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 13:47:00

zveza - ID osnovnega položaja:
18662907 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:24:47

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2682 1751/5
 

katastrska občina 2682 BRDO parcela 1751/5 (ID 1947856)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7805989
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.04.2005 13:53:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11236168 02.11.2009 13:47:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11236168
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 13:47:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 2682 BRDO parcela 1751/5 (ID 1947856)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega
   obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
imetnik:
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1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 13:47:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7805989 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:24:52

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2682 1751/7
 

katastrska občina 2682 BRDO parcela 1751/7 (ID 154331)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7806007
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 10:04:37

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
14959057 03.04.2009 10:40:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
15027519 02.11.2009 13:47:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 14959057
čas začetka učinkovanja 03.04.2009 10:40:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1723 VIČ parcela 1343/19 (ID 6090856)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Služnost izgradnje, vzdrževanja in obnavljanja kabelske kanalizacije za distribucijo električne energije, za dobo 30 let.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   03.04.2009 10:40:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7806007 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 15027519
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 13:47:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 2682 BRDO parcela 1751/7 (ID 154331)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009 se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče
infrastrukture;
- dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
njihovega obratovanja in vzdrževanja;
- odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
komunikacijskega omrežja; za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega 
komunikacijskega omrežja v korist Telekom Slovenije, d.d.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 13:47:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7806007 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:24:57

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2682 1751/8
 

katastrska občina 2682 BRDO parcela 1751/8 (ID 5191615)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7806008
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 10:04:37

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
14959057 03.04.2009 10:40:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
15027519 02.11.2009 13:47:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 14959057
čas začetka učinkovanja 03.04.2009 10:40:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1723 VIČ parcela 1343/19 (ID 6090856)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Služnost izgradnje, vzdrževanja in obnavljanja kabelske kanalizacije za distribucijo električne energije, za dobo 30 let.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   03.04.2009 10:40:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7806008 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 15027519
čas začetka učinkovanja 02.11.2009 13:47:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 2682 BRDO parcela 1751/7 (ID 154331)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009 se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega:
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče
infrastrukture;
- dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
njihovega obratovanja in vzdrževanja;
- odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
komunikacijskega omrežja; za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega 
komunikacijskega omrežja v korist Telekom Slovenije, d.d.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.11.2009 13:47:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7806008 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 



18.10.2017 - 16:25
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 1

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:25:02

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2682 1758/3
 

katastrska občina 2682 BRDO parcela 1758/3 (ID 141159)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14414989
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   25.01.2012 12:48:57

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:25:07

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2682 1802/4
 

katastrska občina 2682 BRDO parcela 1802/4 (ID 4046809)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6166086
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   21.01.2000 15:02:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11300238 26.11.2009 09:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11300238
čas začetka učinkovanja 26.11.2009 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 2682 BRDO parcela 1802/4 (ID 4046809)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno 
komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009 se vknjiži stvarna 
služnost, ki obsega: 
-  graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče  
    infrastrukture;
-  dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
    njihovega  obratovanja in vzdrževanja;
-  odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
    komunikacijskega omrežja;
za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja.
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imetnik:
1. matična številka: 5014018000

firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.11.2009 09:00:00

zveza - ID osnovnega položaja:
6166086 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 16:25:12

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2682 1804/51
 

katastrska občina 2682 BRDO parcela 1804/51 (ID 5020340)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8817460
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Mestna občina Ljubljana
naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.08.2007 10:31:00

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11240280 06.04.2005 13:49:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11240280
čas začetka učinkovanja 06.04.2005 13:49:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 2682 BRDO parcela 1804/46 (ID 1661101)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist št. 4024-1/04-361 z dne 16.03.2005se vknjiži služnostna 
pravica za izgradnjo ceste in pripadajoče komunalne infrastrukture, v korist vsakokratnega upravljavca objekta javne 
infrastrukture.
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.04.2005 13:49:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8817460 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:24:50

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2683 951/2
 

katastrska občina 2683 GRIČ parcela 951/2 (ID 3888221)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6167138
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.10.2014 11:50:48

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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