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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 26.9.2019 - 14:01:06

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1736 312

katastrska občina 1736 BRINJE I parcela 312 (ID 1352935)

Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 17453517
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. EMŠO: 2405984******
osebno ime: Vid Kavtičnik
naslov: 74 Place Euler, FR 34000 Montpellier, Francija
začetek učinkovanja vpisa imetnika   25.08.2015 11:02:38

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
20044046 28.12.2018 10:37:09 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

ID osnovnega položaja: 17453518
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. EMŠO: 0306986******
osebno ime: Maša Kavtičnik Požar
naslov: 74 place Euler, FR 34000 Montpellier, Francija
začetek učinkovanja vpisa imetnika   25.08.2015 11:02:38

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
20044046 28.12.2018 10:37:09 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 20044046
čas začetka učinkovanja 28.12.2018 10:37:09
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vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1736 BRINJE I parcela 312 (ID 1352935)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Vknjiži se služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije elektroenergetskega 
infrastrukturnega objekta, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter neovirano uporabo in nadzorom objekta.
imetnik:

1. matična številka: 5227992000
firma / naziv: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Slovenska cesta 056, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.12.2018 10:37:09

zveza - ID osnovnega položaja:
17453517 
17453518 

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

 


