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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 13.1.2020 - 13:39:31

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2636 2187/10

katastrska občina 2636 BEŽIGRAD parcela 2187/10 (ID 7004064)

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

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 20378103
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5854814000
firma / naziv: REPUBLIKA SLOVENIJA
naslov: Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   13.09.2019 07:06:49

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

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
15789614 05.08.2013 14:50:27 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
16911735 06.01.2015 08:53:42 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
17204813 12.05.2015 13:29:47 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 15789614
čas začetka učinkovanja 05.08.2013 14:50:27
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 2636 BEŽIGRAD parcela 2187/4 (ID 6361410)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnosti št.194609/13-LM z dne 23.07.2013 se vknjiži  služnostna pravica gradnje,
uporabe in nadzora infrastrukturnega objekta, upravljanje in vsa potrebna dela za nemoteno delovanje, odpravo okvar,
rekonstrukcije in v ta namen neoviran dostop, skladno z zakonodajo in to pogodbo.
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   05.08.2013 14:50:27



13.1.2020 - 13:39
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 2 od 2

zveza - ID osnovnega položaja:
20378103 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 16911735
čas začetka učinkovanja 06.01.2015 08:53:42
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 2636 BEŽIGRAD parcela 2187/9 (ID 7004062)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Vknjiži se služnostna pravica dostopa, vzdrževanja in obnavljanja javnega kanalizacijskega voda ter jaška.
imetnik:

1. matična številka: 5046688000
firma / naziv: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
naslov: Vodovodna cesta 090, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.01.2015 08:53:42

zveza - ID osnovnega položaja:
20378103 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 17204813
čas začetka učinkovanja 12.05.2015 13:29:47
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 2636 BEŽIGRAD parcela 2187/3 (ID 6361409)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Vknjiži se začasna stvarna služnostna pravica za izvedbo bankine zaradi izgradnje ceste, v skladu s projektom
"PGD za spremembo gradbenega dovoljenja št. 351-1549/2013-6, št. 351-1553/2013-6 in št. 351-1550/2013-6, št.
UP 12-024-PGD-SPR", ki ga je izdelala Mojca Kalan Šabec - arhitekti s.p. v septembru 2014, v obsegu
označenem s temno senčno šrafuro, z naslednjimi upravičenji: zakoličenje trase; opravljanje vseh del v zvezi z
izvedbo bankine (pripravljalna dela, izkop, položitev, zasutje) vključno z dovozom materiala, delavcev in
delovnih naprav ter neoviran dostop in dovoz z vsemi vozili in stroji za vsa dela, popravila in nadzor, za dobo 5-
ih let oziroma do pričetka realizacije projekta služnostnega upravičenca kot je predviden z OPN Mestne občine
Ljubljana na območju "PEZ EUP BE-544, 137 - Parmova in 322 - muzej, del"
imetnik:

1. matična številka: 5874025000
firma / naziv: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov: Mestni trg 001, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.05.2015 13:29:47

zveza - ID osnovnega položaja:
20378103 

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

 


