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Informacijski sistem eZK

Sestavljeni izpis za parcelo iz zemljiške knjige in zemljiškega katastra

čas izdelave izpisa: 8.8.2016 - 18:47:37

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: 2199-1112/414-0
 

parcela št. 1112/414 k.o. 2199 - SAVICA (ID 5843475)
 

Podatki o zemljiški parceli, vpisani v zemljiškem katastru:
 

dejanska raba:
   Pozidano zemljišče

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

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 13749561
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5939399000
firma / naziv: SAVOL, inženiring, svetovanje in trgovina, d.o.o.
naslov: Dalmatinova ulica 011, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   10.10.2011 10:48:33

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
14300269 04.11.2011 14:59:03 403 - vknjižen zemljiški dolg  
15518818 22.03.2013 10:50:43 407 - vknjižena služnost stanovanja  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 14300269
čas začetka učinkovanja 04.11.2011 14:59:03
vrsta pravice / zaznambe 403 - vknjižen zemljiški dolg
glavna nepremičnina: parcela št. 1112/414 k.o. 2199 - SAVICA (ID 5843475)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 380.000,00 EUR 
obresti /
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 24.10.2021 
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zveza - ID osnovnega položaja:
13749561 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 15518818
čas začetka učinkovanja 22.03.2013 10:50:43
vrsta pravice / zaznambe 407 - vknjižena služnost stanovanja
glavna nepremičnina: parcela št. 1112/414 k.o. 2199 - SAVICA (ID 5843475)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
tip trajanja 3 - do smrti imetnika
dodatni opis:
dosmrtna služnost stanovanja
imetnik:

1. EMŠO: 0504956******
osebno ime: Uroš Ogrin
naslov: Mesarska cesta 032, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.03.2013 10:50:43

2. EMŠO: 2912932******
osebno ime: Marija Ogrin
naslov: Cesta Cirila Tavčarja 013, 4270 Jesenice
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.03.2013 10:50:43

3. EMŠO: 1306987******
osebno ime: Katra Ogrin
naslov: Langusova ulica 050, 4240 Radovljica
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.03.2013 10:50:43

zveza - ID osnovnega položaja:
13749561 

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

 




