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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 13.8.2020 - 8:07:21

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 889 92/11
 

katastrska občina 889 MEŽICA parcela 92/11 (ID 7074434)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 20861434
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5883610000
firma / naziv: OBČINA MEŽICA
naslov: Trg svobode 001, 2392 Mežica

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
12824790 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
11047584 29.03.2007 09:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
17288439 19.06.2015 14:38:42 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
17522173 21.10.2015 12:34:17 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
18799281 23.06.2017 11:08:57 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12824790
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 889 MEŽICA parcela 92/11 (ID 7074434)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vloženo 28.03.1990, Dn.št. 693/90
Po kupni pogodbi z dne 21.02.1990, št. 466-63/89-4/8 se vknjiži služnostna pravica spravila lesa po služeči 
nepremičnini v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine.

RB02I
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 889 MEŽICA parcela 116/13 (ID 6234668)
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2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 889 MEŽICA parcela 116/16 (ID 6804013)
3. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 889 MEŽICA parcela 116/15 (ID 6804014)

zveza - ID osnovnega položaja:
20861434 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 11047584
čas začetka učinkovanja 29.03.2007 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 889 MEŽICA parcela 92/11 (ID 7074434)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o usatnovitvi služnosti št. 1147 KKO Mežica z dne 24.01.2007 in 05.02.2007se vknjiži 
služnostna pravica, ki obsega naslednja upravičenja: graditev javnega komunikacijskega omrežja, v obsegu, 
določenem v 3. členu pogodbe, dostop do zgrajenega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za 
potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, obratovanju in vzdrževanju
javnega komunikacijskega omrežja, v korist služnostnega upravičenca.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana

zveza - ID osnovnega položaja:
20861434 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 17288439
čas začetka učinkovanja 19.06.2015 14:38:42
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 889 MEŽICA parcela 93/19 (ID 3324950)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
vknjižbo služnostne pravice v javno korist, ki obsega naslednja upravičenja: graditev elektronskega komunikacijskega
omrežja iz 4. člena te pogodbe, postavitev in obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče 
infrastrukture, dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega 
obratovanja in vzdrževanja, odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju 
elektronskega komunikacijskega omrežja za čas obratovanja elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče 
infrastrukture, v korist služnostnega upravičenca:
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana

zveza - ID osnovnega položaja:
20861434 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 17522173
čas začetka učinkovanja 21.10.2015 12:34:17
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 889 MEŽICA parcela 981/1 (ID 3880264)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
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dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice št. PR C/306/15-01 z dne 24.7.2015 oz. 19.8.2015 se vknjiži 
služnostna pravica peš hoje, voženj ter ostalih nujnih posegov glede gradnje, vzdrževanja  in popravil 
elektroenergetskega objekta "Transformatorska postaja in kablovodi 0,4-20 kV s kabelsko kanalizacijo" v korist 
služnostnega upravičenca.
imetnik:

1. matična številka: 5223067000
firma / naziv: ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Vrunčeva ulica 002A, 3000 Celje

zveza - ID osnovnega položaja:
20861434 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 18799281
čas začetka učinkovanja 23.06.2017 11:08:57
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 888 MEŽA TAKRAJ parcela 4/16 (ID 6074681)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice št. PR-CE-4050-871/2016-1 z dne 19.12.2016 in 28.2.2017 se 
vknjiži služnostna pravica peš hoje, voženj ter ostalih nujnih posegov glede gradnje, vzdrževanja in popravil 
elektroenergetskega objekta "Kablovod 2 x 20 kV RTP RAVNE - RP MEŽICA III. FAZA, Kablovodi 2 x 20 kV TP 
ČISTILNA NAPRAVA MEŽICA - RP MEŽICA" v korist služnostnega upravičenca
imetnik:

1. matična številka: 5223067000
firma / naziv: ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Vrunčeva ulica 002A, 3000 Celje

zveza - ID osnovnega položaja:
20861434 

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

 


