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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 22.4.2015 - 13:27:58

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: 2132-1494/18-0
 

parcela št. 1494/18 k.o. 2132 - BITNJE (ID 2398320)
 
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: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: parcela št. 1494/21 k.o. 2132 - BITNJE (ID 223882)
ID pravice 12271039

2. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: parcela št. 1494/20 k.o. 2132 - BITNJE (ID 1231469)
ID pravice 12268193

 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8582161
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. EMŠO: 0809961******
osebno ime: Kosta Janković
naslov: Zgornje Bitnje 176A, 4209 Žabnica
začetek učinkovanja vpisa imetnika   13.05.2008 14:48:00

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
13257617 13.05.2008 14:48:00 401 - vknjižena hipoteka  

 

ID osnovnega položaja: 8582162
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. EMŠO: 0607961******
osebno ime: Desanka Janković
naslov: Zgornje Bitnje 176A, 4209 Žabnica
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začetek učinkovanja vpisa imetnika   13.05.2008 14:48:00

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
13257617 13.05.2008 14:48:00 401 - vknjižena hipoteka  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 13257617
čas začetka učinkovanja 13.05.2008 14:48:00
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: parcela št. 1494/18 k.o. 2132 - BITNJE (ID 2398320)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 115.000,00 EUR 
tip dospelosti 2 - do odpoklica
dodatni opis:
115.000,00 EUR
Na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe notarja Vojka Pintarja iz Kranja, SV 473/08 z dne 7.5.2008, sklepa 
Okrajnega sodišča v Kranju Dn. št. 4361/2007 in notarskega zapisa pogodbe o potrošniškem hipotekarnem kreditu in 
hipotekarnega sporazuma za zavarovanje denarne terjatve notarja Vojka  Pintarja iz Kranja , SV 584/08 z dne 
13.5.2008se vknjiži skupna hipoteka za terjatev Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, mat. št. 2211254 v
znesku sto petnajst tisoč  EUR z letno obrestno mero v višini 3-mesečnega EURIBOR-ja in pribitka v višini 1,900 % 
ter zapadlostjo glavnice v 360 zaporednih mesečnih  obveznostih, od katerih zadnja zapade v plačilo dne 15.5.2038.
imetnik:

1. matična številka: 2211254000
firma / naziv: Banka Sparkasse d.d.
naslov: Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   13.05.2008 14:48:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8582161 
8582162 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 13470382 13.05.2008 14:48:00 706 - zaznamba neposredne izvršljivosti 
 13470397 13.05.2008 14:48:00 706 - zaznamba neposredne izvršljivosti 
 13470396 13.05.2008 14:48:00 706 - zaznamba neposredne izvršljivosti 

 

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

ID pravice / zaznambe 13470382
čas začetka učinkovanja 13.05.2008 14:48:00
vrsta pravice / zaznambe 706 - zaznamba neposredne izvršljivosti
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe notarja Vojka Pintarja iz Kranja, SV 473/08 z dne 7.5.2008, sklepa 
Okrajnega sodišča v Kranju Dn. št. 4361/2007 in notarskega zapisa pogodbe o potrošniškem hipotekarnem kreditu 
in hipotekarnega sporazuma za zavarovanje denarne terjatve notarja Vojka  Pintarja iz Kranja , SV 584/08 z dne 
13.5.2008se zaznamuje neposredna izvršljivost notarskega zapisa z dne  13.5.2008, SV 584/08.

ID pravice / zaznambe 13470397
čas začetka učinkovanja 13.05.2008 14:48:00
vrsta pravice / zaznambe 706 - zaznamba neposredne izvršljivosti
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe notarja Vojka Pintarja iz Kranja, SV 473/08 z dne 7.5.2008, sklepa 
Okrajnega sodišča v Kranju Dn. št. 4361/2007 in notarskega zapisa pogodbe o potrošniškem hipotekarnem kreditu 
in hipotekarnega sporazuma za zavarovanje denarne terjatve notarja Vojka  Pintarja iz Kranja , SV 584/08 z dne 
13.5.2008se na deleža Kosta in Desanke Janković zaznajuje neposredna izvršljivost notarskega zapisa z dne 
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13.5.2008, SV  584/08.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 5445/2008 se prenese vpis.

ID pravice / zaznambe 13470396
čas začetka učinkovanja 13.05.2008 14:48:00
vrsta pravice / zaznambe 706 - zaznamba neposredne izvršljivosti
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe notarja Vojka Pintarja iz Kranja, SV 473/08 z dne 7.5.2008, sklepa 
Okrajnega sodišča v Kranju Dn. št. 4361/2007 in notarskega zapisa pogodbe o potrošniškem hipotekarnem kreditu 
in hipotekarnega sporazuma za zavarovanje denarne terjatve notarja Vojka  Pintarja iz Kranja , SV 584/08 z dne 
13.5.2008se na deleža Kosta in Desanke Janković zaznajuje neposredna izvršljivost notarskega zapisa z dne 
13.5.2008, SV  584/08.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 5445/2008 se prenese vpis.

 


