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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 17.7.2019 - 16:18:48

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 3 - posamezni del stavbe
vir ID znaka: 2 - kataster stavb
ID znak: del stavbe 1838-186-118

katastrska občina 1838 LITIJA stavba 186 del stavbe 118 (ID 5494445)
vrsta: 6 - glej opis
opis: se poočiti nepremičnina v oznako 118.E nestanovanjska raba 410,85 m2, Ulica Mire Pregljeve 2,4,6,8,10, 

Litija.Na podlagi obvestila RS MOPE GURS OGU Ljubljana, izpostava Litija štev. 90332-00009/2002 z 
dne 11.12.2002 in dodatnega križnega seznama identifikatorjev delov stavbe za stavbo z ID 186 k.o. Litija z
naslovom Litija, Ulice Mire Pregljeve 2-10, štev. 90332-0009/2002-3 z dne 28.4.2005,  

naslov: Ulica Mire Pregljeve 2,4,6,8,10 1270 Litija 

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: 105 - solastnina na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini
delež: 0/0 
na nepremičnini: katastrska občina 1838 LITIJA stavba 186 (ID 5388099)
ID pravice 10047853

 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 9451946
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   20.04.2016 12:03:51

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

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
17098559 23.02.2015 10:48:28 317 - zaznamba postopka za vzpostavitev etažne lastnine po ZVEtL  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 17098559
čas začetka učinkovanja 23.02.2015 10:48:28
vrsta pravice / zaznambe 317 - zaznamba postopka za vzpostavitev etažne lastnine po ZVEtL
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glavna nepremičnina: katastrska občina 1838 LITIJA parcela 55 (ID 646415)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI
opr. št. postopka N 52/2015
dodatni opis:
Zaznamuje se postopek  za vzpostavitev etažne lastnine, ki teče pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani z opr. št. N 
52/2015 na podlagi določb ZVEtL, v korist predlagateljev in ostalih udeležencev postopka.
imetnik:

1. matična številka: 5881447208
firma / naziv: POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
naslov: Ulica Mire Pregljeve 006, 1270 Litija
začetek učinkovanja vpisa imetnika   23.02.2015 10:48:28

zveza - ID osnovnega položaja:
9451946 

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

 


