
9.10.2017 - 16:00
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 1 od 3

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 9.10.2017 - 16:00:54

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1039 886/3
 

katastrska občina 1039 RIMSKE TOPLICE parcela 886/3 (ID 3786598)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8362436
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874505000
firma / naziv: OBČINA LAŠKO
naslov: Mestna ulica 002, 3270 Laško
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.11.2016 18:36:55

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
12414769 23.11.2007 12:02:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12968887 23.11.2007 12:02:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
11252421 18.01.2010 09:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
18906589 17.08.2017 11:36:39 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12414769
čas začetka učinkovanja 23.11.2007 12:02:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1039 RIMSKE TOPLICE parcela 886/3 (ID 3786598)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne pogodbe z dne 24.10.2007se vknjiži služnostna pravica pešhoje, voženj in ostalih nujnih 
posegov glede izkopa oziroma podzemne položitve, uporabe in vzdrževanja in popravil električnega kabla, vse po 
trasi na severnem delu parc.št. 886/5 in od te parcele po parceli št. 886/3 proti parc.št. 881/2 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 5184/2009 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 229 z DN št. 84/2010 se prenese vpis.
imetnik:
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1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1039 RIMSKE TOPLICE parcela 881/10 (ID 
5306762)

zveza - ID osnovnega položaja:
8362436 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12968887
čas začetka učinkovanja 23.11.2007 12:02:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 1039 RIMSKE TOPLICE parcela 886/3 (ID 3786598)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne pogodbe z dne 24.10.2007se vknjiži služnostna pravica pešhoje, voženj in ostalih nujnih 
posegov glede izkopa oziroma podzemne položitve, uporabe in vzdrževanja in popravil električnega kabla, vse po 
trasi na severnem delu parc.št. 886/5 in od te parcele po parceli št. 886/3 proti parc.št. 881/2 te k.o. 
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 5184/2009 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 229 z DN št. 6013/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 1039 RIMSKE TOPLICE parcela 881/11 (ID 
2250728)

zveza - ID osnovnega položaja:
8362436 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 11252421
čas začetka učinkovanja 18.01.2010 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1039 RIMSKE TOPLICE parcela 886/3 (ID 3786598)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice PR C/150/08-5 z dne 11.12.2009se vknjiži služnostna pravica 
peš hoje, voženj ter ostalih nujnih posegov glede gradnje, vzdrževanja in popravil elektroenergetskega objekta 
"Kabliranje DV 20 kV Rimske Toplice in Zidani most na odseku TP Trsteniška-TP Ogeče-TP Rimske Toplice. 
imetnik:

1. matična številka: 5223067000
firma / naziv: ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Vrunčeva ulica 002A, 3000 Celje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   18.01.2010 09:00:00

zveza - ID osnovnega položaja:
8362436 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 18906589
čas začetka učinkovanja 17.08.2017 11:36:39
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1039 RIMSKE TOPLICE parcela 964/2 (ID 3210956)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 16174, se vknjiži služnostna pravica v javno korist, ki obsega naslednja
upravičenja: graditev elektronskega komunikacijskega omrežja iz 4. člena te pogodbe, postavitev in obratovanje 
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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
začetek učinkovanja vpisa imetnika   17.08.2017 11:36:39

zveza - ID osnovnega položaja:
8362436 

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

 


