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Informacijski sistem eZK

Zgodovinski izpis iz zemljiške knjige (od 1. maja 2011)

čas izdelave izpisa: 8.8.2018 - 19:05:19

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1720 71/25

katastrska občina 1720 KRAKOVSKO PREDMESTJE parcela 71/25 (ID 3390965)
Dn vpisa Dn 23480/2004
začetek učinkovanja vpisa 17.09.2004 14:52:00
izvedba vpisa 30.04.2011 23:59:59

 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7608651
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1

Dn vpisa Dn 27774/2009
začetek učinkovanja vpisa 02.10.2009 10:20:00
izvedba vpisa 30.04.2011 23:59:59

imetnik:
 

1. matična številka: 3474097000
firma / naziv: Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d.o.o.
naslov: Barjanska cesta 003, 1000 Ljubljana

Dn vpisa Dn 432052/2016
začetek učinkovanja vpisa 27.12.2016 14:59:01
izvedba vpisa 12.01.2017 21:11:53

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. matična številka: 5834163000
firma / naziv: HETA Asset Resolution, družba za financiranje d.o.o.
naslov: Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana

Dn vpisa Dn 27774/2009
začetek učinkovanja vpisa 02.10.2009 10:20:00
izvedba vpisa 30.04.2011 23:59:59

Dn izbrisa Dn 432052/2016
začetek učinkovanja izbrisa 27.12.2016 14:59:01
izvedba izbrisa 12.01.2017 21:11:53

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. 
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ID omejitve učinkovanja vpisa učinkovanja izbrisa vrsta
15123262 24.10.2012 17:20:08 27.12.2016 15:02:30 (Dn 432063/2016) 401 - vknjižena hipoteka 
18473219 27.12.2016 15:00:20 10.04.2018 14:09:21 (Dn 70493/2018) 401 - vknjižena hipoteka 
18594348 27.01.2017 12:03:26 12.04.2017 14:48:27 (Dn 83920/2017) 606 - zaznamba prepovedi odtujitve 

in obremenitve 
18682334 13.04.2017 08:22:22 13.04.2018 12:46:06 (Dn 73556/2018) 401 - vknjižena hipoteka 
18715029 19.04.2017 09:41:03  401 - vknjižena hipoteka 
19447107 06.04.2018 11:36:01  401 - vknjižena hipoteka 

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 18715029
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 1720 KRAKOVSKO PREDMESTJE parcela 71/25 (ID 3390965)

podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 70.800,80 EUR 
obresti /
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 10.05.2018 
dodatni opis:
Na podlagi notarskega zapisa Sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo hipoteke po členu 142. SPZ, 
opr.št. SV 576/2017 z dne 19.04.2017, se vknjiži hipoteka za zavarovanje terjatve upnice v skupnem znesku 
70.800,80 EUR, ki zapade v plačilo najkasneje 10.05.2018, s pripadki in stroški, ki bi jih upnica imela z 
uveljavljanjem vračila celotne terjatve, vse v skladu oz. izhajajoče iz ?Obrazca DDV-O za obračun davka na dodano 
vrednost za obdobje od 01.01.2017 do 31.01.2017?, z dne 20.02.2017 in na podlagi ?Obrazca DDV-O za obračun 
davka na dodano vrednost za obdobje od 01.02.2017 do 28.02.2017?, z dne 20.03.2017.

Dn vpisa Dn 87927/2017
začetek učinkovanja vpisa 19.04.2017 09:41:03
izvedba vpisa 07.06.2017 23:29:41

imetnik:
 

1. matična številka: 5854814000
firma / naziv: REPUBLIKA SLOVENIJA
naslov: Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

Dn vpisa Dn 87927/2017
začetek učinkovanja vpisa 19.04.2017 09:41:03
izvedba vpisa 07.06.2017 23:29:41

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID omejitve učinkovanja vpisa učinkovanja izbrisa vrsta
 18715030 19.04.2017 09:41:03  706 - zaznamba neposredne 

izvršljivosti
 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi: 

ID pravice / zaznambe 18715030
vrsta pravice / zaznambe 706 - zaznamba neposredne izvršljivosti

podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Zaznamuje se neposredna izvršljivost notarskega zapisa.

Dn vpisa Dn 87927/2017
začetek učinkovanja vpisa 19.04.2017 09:41:03
izvedba vpisa 07.06.2017 23:29:41

 
 
 

ID pravice / zaznambe 19447107
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 1720 KRAKOVSKO PREDMESTJE parcela 71/9 (ID 2551580)
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podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 3.050.000,00 EUR 
obresti 3 mesečni EURIBOR povečan za maržo v višini 2,0 odstotnih točk letno
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 31.03.2033 
dodatni opis:
"z obrestno mero v višini 3 - mesečni EURIBOR (EUROPEAN INTERBANK OFFERED RATE) povečana za maržo
v višini 2,0 odstotnih točk letno, z obrestmi, ki tečejo od črpanja kredita dalje in povišano obrestno mero za 5,0 
odstotnih točk nad pogodbeno obrestno mero v primeru zamude z vračilom kredita (razen za znesek zapadlih 
neplačanih obresti), z zakonskimi zamudnimi obrestmi in procesnimi obrestmi ter z vsemi pripadki in morebitnimi 
stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila terjatve, z možnostjo odpoklica kredita in ostalimi pogoji vračila
kredita, navedenimi v Pogodbi o obročnem kreditu št. KAK SI 70 in tem notarskem zapisu sporazuma o zavarovanju 
denarne terjatve opr. št. SV-296/2018 z dne 6.4.2018" 

Dn vpisa Dn 68248/2018
začetek učinkovanja vpisa 06.04.2018 11:36:01
izvedba vpisa 04.06.2018 21:39:03

imetnik:
 

1. matična številka: 1868101000
firma / naziv: RAIFFEISENLANDESBANK KÄRNTEN- RECHENZENTRUM UND 

REVISIONSVERBAND, REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT MIT 
BESCHRÄNKTER HAFTUNG

naslov: RAIFFEISENPLATZ 1, 9020 KLAGENFURT AVSTRIJA, Avstrija
Dn vpisa Dn 68248/2018
začetek učinkovanja vpisa 06.04.2018 11:36:01
izvedba vpisa 04.06.2018 21:39:03

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID omejitve učinkovanja vpisa učinkovanja izbrisa vrsta
 19447108 06.04.2018 11:36:01  706 - zaznamba neposredne 

izvršljivosti
 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi: 

ID pravice / zaznambe 19447108
vrsta pravice / zaznambe 706 - zaznamba neposredne izvršljivosti

podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Zaznamba neposredne izvršljivosti notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve opr. št. SV - 
296/2018 z dne 06.04.2018

Dn vpisa Dn 68248/2018
začetek učinkovanja vpisa 06.04.2018 11:36:01
izvedba vpisa 04.06.2018 21:39:03

 
 
 

ID pravice / zaznambe 18682334
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 1720 KRAKOVSKO PREDMESTJE parcela 71/9 (ID 2551580)

podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 300.000,00 EUR 
obresti 6 mesečni EURIBOR + 4,90 %
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 31.03.2022 
dodatni opis:
z obrestno mero 6 mesečni EURIBOR + 4,90 %, z obrestmi, ki tečejo od dneva črpanja kredita dalje, z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi in z vsemi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih hranilnica imela z uveljavljanjem vračila 
terjatve, z možnostjo odpoklica kredita in ostalimi pogoji vračila kredita navedenimi v notarskem zapisu sporazuma o 
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zavarovanju denarne terjatve opr. št. SV - 208/2017 z dne 22.03.2017 in pogodbi o dolgoročnem kreditu št. 64015168
Dn vpisa Dn 84367/2017
začetek učinkovanja vpisa 13.04.2017 08:22:22
izvedba vpisa 23.05.2017 22:10:41

Dn izbrisa Dn 73556/2018
začetek učinkovanja izbrisa 13.04.2018 12:46:06
izvedba izbrisa 13.07.2018 22:45:46

imetnik:
 

1. matična številka: 5624908000
firma / naziv: Hranilnica LON d.d., Kranj
naslov: Žanova ulica 003, 4000 Kranj

Dn vpisa Dn 84367/2017
začetek učinkovanja vpisa 13.04.2017 08:22:22
izvedba vpisa 23.05.2017 22:10:41

Dn izbrisa Dn 73556/2018
začetek učinkovanja izbrisa 13.04.2018 12:46:06
izvedba izbrisa 13.07.2018 22:45:46

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID omejitve učinkovanja vpisa učinkovanja izbrisa vrsta
 18682335 13.04.2017 08:22:22 13.04.2018 12:46:06 (Dn 73556/2018) 706 - zaznamba neposredne 

izvršljivosti
 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi: 

ID pravice / zaznambe 18682335
vrsta pravice / zaznambe 706 - zaznamba neposredne izvršljivosti

podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Zaznamba neposredne izvršljivosti notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatev opr. št. SV-  
208/2017 z dne 22.03.2017. 

Dn vpisa Dn 84367/2017
začetek učinkovanja vpisa 13.04.2017 08:22:22
izvedba vpisa 23.05.2017 22:10:41

Dn izbrisa Dn 73556/2018
začetek učinkovanja izbrisa 13.04.2018 12:46:06
izvedba izbrisa 13.07.2018 22:45:46

 
 
 

ID pravice / zaznambe 18473219
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 1720 KRAKOVSKO PREDMESTJE parcela 71/9 (ID 2551580)

podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 2.700.000,00 EUR 
obresti 6 mesečni EURIBOR + 3,50  odstotne točke p.a., ki tečejo od dneva koriščenja kredita 

dalje
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 10.12.2026 
dodatni opis:
z obrestmi v višini šestmesečni EURIBOR + 3,50  odstotne točke p.a., ki tečejo od dneva koriščenja kredita dalje, ki 
se pod pogoji iz 9 čl. pogodbe lahko povišajo za 1 odstotno točko, z zapadlostjo zadnjega obroka glavnice dne 
10.12.2026 ter z možnostjo predčasne zapadlosti v primerih, določenih v 9 . in 11 . členu Pogodbe o dolgoročnem 
kreditu, Reg. štev.: 1704249 , v primeru zamude s plačilom glavnice, provizije in drugih stroškov z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi, v primeru zamude s plačilom pogodbenih obresti s pogodbenimi obrestmi, povečanimi za 0,2  
odstotni točki, skladno z 8  . členom Pogodbe o dolgoročnem kreditu, Reg. štev.: 1704249 ter z ostalimi pripadki in 
stroški, vključno s stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve, vse podrobno opredeljeno v Pogodbi o
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dolgoročnem kreditu, Reg. štev.: 1704249
Dn vpisa Dn 432054/2016
začetek učinkovanja vpisa 27.12.2016 15:00:20
izvedba vpisa 03.02.2017 21:46:37

Dn izbrisa Dn 70493/2018
začetek učinkovanja izbrisa 10.04.2018 14:09:21
izvedba izbrisa 27.06.2018 22:23:49

imetnik:
 

1. matična številka: 5026024000
firma / naziv: ABANKA d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana

Dn vpisa Dn 432054/2016
začetek učinkovanja vpisa 27.12.2016 15:00:20
izvedba vpisa 03.02.2017 21:46:37

Dn izbrisa Dn 70493/2018
začetek učinkovanja izbrisa 10.04.2018 14:09:21
izvedba izbrisa 27.06.2018 22:23:49

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID omejitve učinkovanja vpisa učinkovanja izbrisa vrsta
 18473220 27.12.2016 15:00:20 10.04.2018 14:09:21 (Dn 70493/2018) 706 - zaznamba neposredne 

izvršljivosti
 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi: 

ID pravice / zaznambe 18473220
vrsta pravice / zaznambe 706 - zaznamba neposredne izvršljivosti

podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
zaznamuje neposredna izvršljivost notarskega zapisa SV - 1769/2016

Dn vpisa Dn 432054/2016
začetek učinkovanja vpisa 27.12.2016 15:00:20
izvedba vpisa 03.02.2017 21:46:37

Dn izbrisa Dn 70493/2018
začetek učinkovanja izbrisa 10.04.2018 14:09:21
izvedba izbrisa 27.06.2018 22:23:49

 
 
 

ID pravice / zaznambe 18594348
vrsta pravice / zaznambe 606 - zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve
glavna nepremičnina: katastrska občina 1720 KRAKOVSKO PREDMESTJE parcela 71/25 (ID 3390965)

podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
opr. št. postopka 0610-13850/2015-33
dodatni opis:
začasni sklep za zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti  FU Ljubljana

Dn vpisa Dn 21241/2017
začetek učinkovanja vpisa 27.01.2017 12:03:26
izvedba vpisa 05.04.2017 21:29:23

Dn izbrisa Dn 83920/2017
začetek učinkovanja izbrisa 12.04.2017 14:48:27
izvedba izbrisa 05.05.2017 23:24:21

imetnik:
 

1. matična številka: 5854814000
firma / naziv: REPUBLIKA SLOVENIJA
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naslov: Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana
Dn vpisa Dn 21241/2017
začetek učinkovanja vpisa 27.01.2017 12:03:26
izvedba vpisa 05.04.2017 21:29:23

Dn izbrisa Dn 83920/2017
začetek učinkovanja izbrisa 12.04.2017 14:48:27
izvedba izbrisa 05.05.2017 23:24:21

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi po 1. maju 2011 ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 15123262
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 1720 KRAKOVSKO PREDMESTJE parcela 71/9 (ID 2551580)

podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 375.000,00 EUR 
obresti 6,75% nominalno letno
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 24.10.2013 
dodatni opis:
Na podlagi sporazuma o zavarovanju denarne terjatve opr. št. SV- 981/2012 z dne 24.10.2012 se vknjiži hipoteka z 
naslednjimi podatki o terjatvi, zavarovani s hipoteko:

- glavnica: 375.000,00 EUR

- obresti: 6,75% nominalno letno

- zapadlost glavnice: 24.10.2013, z zamudnimi obrestmi in z vsemi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih banka 
imela z uveljavljanjem vračila terjatve, z možnostjo odpoklica kredita in ostalimi pogoji vračila kredita, navedenimi v 
notarskem zapisu in kreditni pogodbi št. 59910048 in morebitnim kondikcijskim zahtevkom upnika v primeru odstopa
od kreditne pogodbe

Dn vpisa Dn 244485/2012
začetek učinkovanja vpisa 24.10.2012 17:20:08
izvedba vpisa 27.11.2012 21:34:34

Dn izbrisa Dn 432063/2016
začetek učinkovanja izbrisa 27.12.2016 15:02:30
izvedba izbrisa 17.03.2017 21:34:16

imetnik:
 

1. matična številka: 3380327000
firma / naziv: TCK, družba za upravljanje d.o.o.
naslov: Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana

Dn vpisa Dn 95686/2016
začetek učinkovanja vpisa 06.05.2016 10:17:20
izvedba vpisa 15.06.2016 21:50:03

Dn izbrisa Dn 432063/2016
začetek učinkovanja izbrisa 27.12.2016 15:02:30
izvedba izbrisa 17.03.2017 21:34:16

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. matična številka: 1319175000
firma / naziv: Addiko Bank d.d.
naslov: Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana

Dn vpisa Dn 244485/2012
začetek učinkovanja vpisa 24.10.2012 17:20:08
izvedba vpisa 27.11.2012 21:34:34
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Dn izbrisa Dn 95686/2016
začetek učinkovanja izbrisa 06.05.2016 10:17:20
izvedba izbrisa 15.06.2016 21:50:03

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID omejitve učinkovanja vpisa učinkovanja izbrisa vrsta
 15123263 24.10.2012 17:20:08 27.12.2016 15:02:30 (Dn 

432063/2016)
706 - zaznamba neposredne 
izvršljivosti

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi: 

ID pravice / zaznambe 15123263
vrsta pravice / zaznambe 706 - zaznamba neposredne izvršljivosti

podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Zaznamba neposredne izvršljivosti notarskega zapisa kreditne pogodbe št. 59910048 in sporazuma o zavarovanju 
denarne terjatve opr. št. SV - 981/2012 z dne 24.10.2012 v korist imetnika HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., 
Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka 1319175000.

Dn vpisa Dn 244485/2012
začetek učinkovanja vpisa 24.10.2012 17:20:08
izvedba vpisa 27.11.2012 21:34:34

Dn izbrisa Dn 432063/2016
začetek učinkovanja izbrisa 27.12.2016 15:02:30
izvedba izbrisa 17.03.2017 21:34:16

 
 
Zemljiškoknjižni postopki glede nepremičnine:
 

zadeva Dn 244485/2012 (ID postopka: 525555)
začetek postopka 24.10.2012 17:20:08
čas začetka učinkovanja 24.10.2012 17:20:08
vrsta postopka 301 - vpis pridobitve izvedene pravice ali pravnega dejstva iz četrtega odstavka 13. a člena 

ZZK-1 pri vseh osnovnih pravnih položajih več nepremičnin (prvi odstavek 141. člena ZZK-1)
pravomočna odločitev o vpisu: 10 - vpis dovoljen v celoti 
čas izvršitve vpisa 27.11.2012 21:34:34
listine, ki so podlaga za vpis:

01 - zemljiškoknjižno dovolilo z dne 24.10.2012 Notarski zapis sporazuma o zavarovanju denarne terjatve opr. št. SV - 
981/2012  
--

 

zadeva Dn 432052/2016 (ID postopka: 1833808)
začetek postopka 27.12.2016 14:59:01
čas začetka učinkovanja 27.12.2016 14:59:01
vrsta postopka 111 - vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (prvi odstavek 141. člena ZZK-1)
pravomočna odločitev o vpisu: 10 - vpis dovoljen v celoti 
čas izvršitve vpisa 12.01.2017 21:11:53
listine, ki so podlaga za vpis:

41 - prodajna pogodba z dne 27.12.2016   
68 - drugo (razno) z dne 21.12.2016 zk dovolilo s pogodbo o finančnem lizingu nepremičnine  
--

 

zadeva Dn 432054/2016 (ID postopka: 1833810)
začetek postopka 27.12.2016 15:00:20
čas začetka učinkovanja 27.12.2016 15:00:20
vrsta postopka 301 - vpis pridobitve izvedene pravice ali pravnega dejstva iz četrtega odstavka 13. a člena 

ZZK-1 pri vseh osnovnih pravnih položajih več nepremičnin (prvi odstavek 141. člena ZZK-1)
pravomočna odločitev o vpisu: 10 - vpis dovoljen v celoti 
čas izvršitve vpisa 03.02.2017 21:46:37
listine, ki so podlaga za vpis:

51 - notarski zapis sporazuma o zavarovanju denarne terjatve po 142. členu SPZ z dne 27.12.2016   
--

 

zadeva Dn 432063/2016 (ID postopka: 1833819)
začetek postopka 27.12.2016 15:02:30
čas začetka učinkovanja 27.12.2016 15:02:30
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vrsta postopka 303 - izbris izvedene pravice ali pravnega dejstva iz četrtega odstavka 13. a člena ZZK-1 pri 
vseh osnovnih pravnih položajih

pravomočna odločitev o vpisu: 10 - vpis dovoljen v celoti 
čas izvršitve vpisa 17.03.2017 21:34:16
listine, ki so podlaga za vpis:

54 - izbrisna pobotnica oz. dovoljenje z dne 21.12.2016   
--

 

zadeva Dn 21241/2017 (ID postopka: 1858550)
začetek postopka 27.01.2017 12:03:26
čas začetka učinkovanja 27.01.2017 12:03:26
vrsta postopka 301 - vpis pridobitve izvedene pravice ali pravnega dejstva iz četrtega odstavka 13. a člena 

ZZK-1 pri vseh osnovnih pravnih položajih več nepremičnin (prvi odstavek 141. člena ZZK-1)
pravomočna odločitev o vpisu: 10 - vpis dovoljen v celoti 
čas izvršitve vpisa 05.04.2017 21:29:23
listine, ki so podlaga za vpis:

07 - odločba drugega državnega organa z dne 26.01.2017 Začasni sklep za zavarovanje davčne izpolnitve obveznosti FU 
Ljubljana  
--

 

zadeva Dn 83920/2017 (ID postopka: 1921229)
začetek postopka 12.04.2017 14:48:27
čas začetka učinkovanja 12.04.2017 14:48:27
vrsta postopka 303 - izbris izvedene pravice ali pravnega dejstva iz četrtega odstavka 13. a člena ZZK-1 pri 

vseh osnovnih pravnih položajih
pravomočna odločitev o vpisu: 10 - vpis dovoljen v celoti 
čas izvršitve vpisa 05.05.2017 23:24:21
listine, ki so podlaga za vpis:

07 - odločba drugega državnega organa z dne 27.03.2017 Sklep o sprostitvi zavarovanja FU Ljubljana  
--

 

zadeva Dn 84367/2017 (ID postopka: 1921676)
začetek postopka 13.04.2017 08:22:22
čas začetka učinkovanja 13.04.2017 08:22:22
vrsta postopka 301 - vpis pridobitve izvedene pravice ali pravnega dejstva iz četrtega odstavka 13. a člena 

ZZK-1 pri vseh osnovnih pravnih položajih več nepremičnin (prvi odstavek 141. člena ZZK-1)
pravomočna odločitev o vpisu: 10 - vpis dovoljen v celoti 
čas izvršitve vpisa 23.05.2017 22:10:41
listine, ki so podlaga za vpis:

51 - notarski zapis sporazuma o zavarovanju denarne terjatve po 142. členu SPZ z dne 22.03.2017 Notarski zapis sporazuma o 
zavarovanju denarne terjatve opr. št. SV - 208/2017  
--

 

zadeva Dn 87927/2017 (ID postopka: 1925236)
začetek postopka 19.04.2017 09:41:03
čas začetka učinkovanja 19.04.2017 09:41:03
vrsta postopka 302 - vpis izvedene pravice ali pravnega dejstva iz četrtega odstavka 13. a člena ZZK-1 pri 

osnovnih pravnih položajih ene nepremičnine
pravomočna odločitev o vpisu: 10 - vpis dovoljen v celoti 
čas izvršitve vpisa 07.06.2017 23:29:41
listine, ki so podlaga za vpis:

51 - notarski zapis sporazuma o zavarovanju denarne terjatve po 142. členu SPZ z dne 19.04.2017 SV 576/17 (eZK 464/17)  
--

 

zadeva Dn 68064/2018 (ID postopka: 2194586)
začetek postopka 06.04.2018 11:16:58
čas začetka učinkovanja 06.04.2018 11:16:58
vrsta postopka 303 - izbris izvedene pravice ali pravnega dejstva iz četrtega odstavka 13. a člena ZZK-1 pri 

vseh osnovnih pravnih položajih
pravomočna odločitev o vpisu: 32 - predlog zavržen 

--

 

zadeva Dn 68248/2018 (ID postopka: 2194770)
začetek postopka 06.04.2018 11:36:01
čas začetka učinkovanja 06.04.2018 11:36:01
vrsta postopka 301 - vpis pridobitve izvedene pravice ali pravnega dejstva iz četrtega odstavka 13. a člena 

ZZK-1 pri vseh osnovnih pravnih položajih več nepremičnin (prvi odstavek 141. člena ZZK-1)
pravomočna odločitev o vpisu: 10 - vpis dovoljen v celoti 
čas izvršitve vpisa 04.06.2018 21:39:03
listine, ki so podlaga za vpis:

51 - notarski zapis sporazuma o zavarovanju denarne terjatve po 142. členu SPZ z dne 06.04.2018 opr. št. SV-296/2018 
notarke Eve Simone Tomšič - 1. del  
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51 - notarski zapis sporazuma o zavarovanju denarne terjatve po 142. členu SPZ z dne 06.04.2018 opr. št. SV-296/2018 
notarke Eve Simone Tomšič - 2. del  
--

 

zadeva Dn 70493/2018 (ID postopka: 2197015)
začetek postopka 10.04.2018 14:09:21
čas začetka učinkovanja 10.04.2018 14:09:21
vrsta postopka 303 - izbris izvedene pravice ali pravnega dejstva iz četrtega odstavka 13. a člena ZZK-1 pri 

vseh osnovnih pravnih položajih
pravomočna odločitev o vpisu: 10 - vpis dovoljen v celoti 
čas izvršitve vpisa 27.06.2018 22:23:49
listine, ki so podlaga za vpis:

54 - izbrisna pobotnica oz. dovoljenje z dne 05.04.2018 Izbrisno dovoljenje št. 415531  
--

 

zadeva Dn 73556/2018 (ID postopka: 2200078)
začetek postopka 13.04.2018 12:46:06
čas začetka učinkovanja 13.04.2018 12:46:06
vrsta postopka 303 - izbris izvedene pravice ali pravnega dejstva iz četrtega odstavka 13. a člena ZZK-1 pri 

vseh osnovnih pravnih položajih
pravomočna odločitev o vpisu: 10 - vpis dovoljen v celoti 
čas izvršitve vpisa 13.07.2018 22:45:46
listine, ki so podlaga za vpis:

01 - zemljiškoknjižno dovolilo z dne 04.04.2018 Zemljiškoknjižno dovolilo št. 33/2018   
--

 

zadeva Dn 81584/2018 (ID postopka: 2208106)
začetek postopka 25.04.2018 08:27:16
čas začetka učinkovanja 25.04.2018 08:27:16
vrsta postopka 303 - izbris izvedene pravice ali pravnega dejstva iz četrtega odstavka 13. a člena ZZK-1 pri 

vseh osnovnih pravnih položajih
pravomočna odločitev o vpisu:  Postopek še ni končan. Glej redni izpis

--

 


