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Infomacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 6.8.20l3 - |3:37:59

Neoremičnina

Plombe:

Z nepremičnino łli pove:ana nobena =enlljiškoknjižna:adeva, o kaleri še ni pravnomočłlo odločeno.

osnovni Dľavni ooložai nenľemičnine:

ID osnovnega položaja: 7986349
vľsta osnovnega položaja: l 0l - vknjiŽena lastninska pľavica
delež: lll
imetnik:

l. nlatična številka: podcilek ni vpisan
fiľma / naziv: oBČINA KIDRIČEVO
naslo\|: Ul. Boľisa Kľaigherja Ż5,2325 Kidričevo
začetek učinkovanja vpisa imetnika 27 03 2006 l0 32:00

omejitve:
ĺ'pisana ni nobencl pľaĺ'ica ali pľavno deisno, ki oneiuie laslninsko pravico tru nepľeuičtlini

tip nepremičnine:
viľ lD znaka:
ID znak:

l - zemljiška paľcela
| - zemljiški katasteľ
433-34012-0

paľcela śt.34012 k.o. 433 - ZGORNJE JABLANE (ID 39l02l3)
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oBČINA KIDR]ČEVo - PRosToRsKI INFoRMACIJSKI sIsTEM - zemljiški kataster - parcela

POT

vrsta rabe katastrski razred

o

boniteta zemljišča

27O m2

površina

oBčINA KIDRIčEVo, KIDRIČEVo, ULICA BoRISA KRAIGHERJA 25,2325 Kidričevo

upravljavec

oBčINA KIDRIčEVo, KIDRIčEVo, ULICA BoRIsA KRAIGHER_]A 25, 2325 KIDRIČEVo

lastnik

Ĺ/r
delež

register nepremičnin

OPOZORILO: Podatki so informativni (vir: Geodetska uprava RS' junij 2013).

http://WWW.geoprostor.net/pĺso; čas izpisa: 6. avgUst 2073 13|49i29i Uporabnik: tina.kodela@gmai|.com

o PIso - oBČINA KIDRIČEVo; vĺr podatkov: MoP-GURS (podatki so informativni)(za uradne informacije se obrnite na pristojne Ustanove)

238

št. zKV uĘena.parcela

34o/2

parcela

da

433-ZGORNJE JABLANE

kat. občina

PR-O5096

IDPOS

1 27O m2

parc.delov

23.5.2006

datum spr

površina

parcela

nepremtcntna

ni podatka

način spravila lesa

v bližini ni pľimarnih objektov gosp. javne inf'(ceste, že!eznice, daljnovodi)

vplivno območje

pozidano zem!jišče 100

dejanska raba

druga zem!jišča

kmetijska zemljišča

območja stanovanj

namenska raba

248,OO

vrednost (EUR)

razdalja [m]

delež (o/o)

34

36

30

delež (%)
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oBČINA KIDRIČEVo - PRosToRsKI INFoRMACI]SKI SISTEM - zemljiški kataster - parcela

Podatki o parcelah ne izražajo stanja na današnji dan (9lej Vir) in se lahko razlikujejo od uradnih eVidenc.

Podlaga za izpis lastnikov sta 114. člen ZEN-a (Ur.l. Rs, šĹ.47/2006) in odločba Us št. U-I-98/11_17 (Ur.l. Rs, št. 7912012)

http://WWW.qeoprostor.net/piso; čas izpisa: 6. avgUst 2oL3 !3|49i29i uporabnik: tina.kodela@gmail.com

o PISo - oBČINA KIDRIČEVo; Vir podatkov: MoP_GURS (podatki so informativni)(za uradne informacije se obrnite na pristojne ustanove)
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