
Neoľemičnina

osnovni pravni položaj neoremičnine:

ID osnovnega položaja: 8778470
vrsta osnovnega položaja: l0l - vknjiŽena lastrrinska pravica
delež: l 14

l'RH0!1{0

RTPUBLIK[ SLO\TI-UT

Informacijski sistem eZK

Zgodovinski izpis iz zemljiške knjige (od l. maja 20l l)

čas izdelave izpisa: 6.8.20l3 - l l:53:08

Dn 0/l8ł9
0l 0l 184900:00:00
30 04 201 I 23:59:59

Dn 8000 I 70955/20 I I

05 l2 201 I l4:58:23
06 12.201 1 22:09:35

ó820l3-ll:53

Dn vpisä
začetek učinkovanja vpisa
izvedba vpisa

Dll izbľisa
začetek učĺnkovanja izbrisa
iľedlle izbrisa

Namesto izbrisanega osnovnega poloŽaja so bili vpisani osnovni poloŽaji s temi identifikacijski znaki:
r 4089486
r 4089488

tip nepľemičnine
vir lD znaka:
ID znak:

l - zemljiška paľcela
| - zemljiški kataster
432-99610-0

paľcela śt.996/0 k o. 432 - SPODNJE JABLANE (lD 17027l)

Dn vpisa Dn 433llŻo09
začetek učinkovanja vpisa 08 07 2009 08:46:00
izvedba vpisa 30 04 201 I 2359',59

Dn izbľisa Dn 8000170955/20l l
začetek učinkovanja izbrisa 05 122oll 1458:23
izvedba izbrisa 06 l2201l 22:09:35

Namesto izbrisane nepľemičnine so bile vpisane te nepľemičnine:

paľcela št.99612 k.o. 432 - SPODNJE JABLANE (ID 5903984)
paľcela št. 996/l k.o.432 - SPODNJE JABLANE (ID 5903983)
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68.2013-ll:53

imetnik:

l. EMŠo:
osebno inle
naslo\/:

podatek ni vpisan
Maľija ľoj.Goľičan Metl ičar
Pongerce 5, 2326 Ciľkovce

Dn vpisa
začetek učinkovanja vpisa
izvedba vpisa

Dn izbľisa
začetek učinkovanja izbľisa
izvedba izbrisa

Dn 0/l 849
0l 0l 184900:00:00
l0 04 201 I 23:59:59

Dn 8000170955/20 I I

05 l220ll l4:58:23
06 12201122:09:35

omejitve

Podľobni podatki o izvedenih oravicah in zaznambah:

ID pravice / zaznambe 11822153
vľsta pravice ĺ zaznambe 612 - zaznamba - uľejanje prostoľa
glavna nepľemičnina: paľcelaśt.99612k.o' 432 - SPODNJE JABLANE (ID 5903984)

podatki o vsebini pravice I zaznambe
dodaĺri opis:
Na pod lagi odločbe Upľavne enote Ptllj z dne 20.02.2006, št. 32l -l4l0 l -9(05080).s e zaznamvJe, da je krnetija Vpisana
v registeľ zaščitenih kmetij pľi Upravni enoti Ptuj.
Zaradi delitvelzdruŽiwe parcel z DN št. 433l12009 se pľenese vpis.

11822153
ID omeiitve

28.03.200610:29:00
učinkovania vnisa

05.12.2011 14:58'23
učinkovania izbrisa

612 - zaznamba - urejanje
prostoľa

vľsta

11822153
ID omeiitve

ID osnovnega položaja:
vľsta osnovnega položaja:
delež:

8778469
l0l - vknjiŽena lastninska pravica
314

Dn vpisa Dn 0/1849
začetekučinkovanjavpisa 0l 0l l84900:00:00
izvedba vpisa 30 04 201 I 23:59:59

Dn izbrisa Dn 8000170955/201 I

začetek uěinkovanja izbrisa 05 |220ll |4:5823
izvedba izbrisa 06 122011 22:09:35

Namesto izbrisanega osnovnega polożaja so bili vpisani osnovni poloŽaji s temi identifikacijski znaki
I 4089485
t4089487

imetnik:

l. EMŠo:
osebno irne:
naslov:

2506927**+***
Ana ľoj. Goljat Goľičan
Pongerce 5, 2326 Cirkovce

Dn vpisa
začetek učinkovanja vpisa
izvedba vpisa

Dn izbľisa
začctek uěinkovanja izbľisa
izvedba izbľisa

Dn 0/l 849
0l 0l 184900;00:00
30 04 20 I I 23 59:59

Dn 8000170955/201 I

05 l2 201 I l4:58:23
06 12 201 I 22.09:35

omejitve

28.03.2006 l0:29:00
učinkovania vnisa

05.12.201I l4:58:23
učinkovania izbľisa

61 2 - zaznamba - urejanje
prostot'a

vrsta
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Dn vpisa
zĺčetek učinkovanja vpisa
izvedba vpisa

Dn 1718/2006
28.03.2006 l0:29:00
30.04.20 I I 23:.59:.59

ó.8.20l3 - ll:53

pľavice l zaznambe pń izvedeni pravici l zazĺlambi
Pľi imedeni / zaznambi

Zemljiškoknjižni postonki glede nepľemičnine:

201 I ni nobena ali

zadeva
začetek postopka
čas začetka uěinkovanja
vrsta postopka
pravomočna odločitcv o vpisu:
čas izwšitvc vpisa

Dn 8000170955/201 I (ID postopka: 257849)
05.12.2011 14:58:23
05.12.2011 14:58''23
0l l - vpis poočitvc iz I. ali2. točke l l4. členaZZK-| glede zcmljiških paĺcel
l0 - vpis dovoljen v celoti
06.12.20112209.'35

stran 3 od 3



\ lłll0l \0
lłt.Pf llt,ll(t sl,0\'t\lJtlI

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa:. l2 ll 2013 - 12:06:28

Nenľemičnina

Plombe:

Z nepremičnino ni pove:ana nobena =enlljiškokłýižna:adeva, o kateri še ni pravnomočłlo odločello.

osnovni oľavni noložai neoremičnine:

Podľobni oodatki o izvedenih oľavicah in zaznambah:

ID pravice lzaznambe I'1822153
čas začetka učinkovanja 28.03.2006 l0:29:00
vrsta pravice ĺ zaznambe 612 - zaznamba - uľejanje prostora

l2.ll2013 - 12:O6

tip nepľemičnine
vir ID znaka:
ID znak:

| - zem|jiška parce|a
| - zemljiški katasteľ
432-996/2-O

paľcela š..99612k.o.432 - SPODNJE JABLANE (ID 5903984)

11822153
ID omeiitve

ID osnovnega položaja: 14089487
vrsta osnovnega položaja: l 0l - vknjiŽena lastninska pravica
delež: 3l4
imetnik:

l. EMŠo: 0|09957+**+*+
osebno ime: Marija Metličar
naslov: Zgomje Jablane 030A,2326 Cirkovce
začetek učinkovanja vpisa imetnika l5 05 20l3 l5:07:33

omejitve:

28.03.2006 l0:29:00
čas začetka učinkovania

612 - zaznamba - ureianie Drostora
vľsta

11822153
ID omeiitve

ID osnovnega položaja: l4089488
vľsta osnovnega položaja: l 0 l - vknjiŽena lastninska pravica
delež: l 14

imetnik:
l. EMŠo: podateknivpisan

osebno ime: Maľija ľoj.Goričan Met|ičar
naslov: Pongeľce 5'2326 Cirkovce
začetek učinkovanja vpisa imetnika 05 |220|1 l4:58:23

omejitve:

28.03.2006 l0:29:00
čas začetka učinkovania

612 - zaznamba - ureianie Drostoľa
vľsta

stĺan l od 2



12.11.2O13 - 12:O6

glavna nepremiěnina: paľcelaśt.996l2k o. 432 - SPODNJE JABLANE (ID 5903984)
podatki o vsebini pľavice l zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi odločbe Upravne enote Ptuj zdne20.02.2006,št.32l-14/0l-9(05080),se zaznamuje, da je kmetija vpisana
v register zďčitenih kmetij pri Upravni enoti Ptuj.
Zaradi deliwe /zdrażitlłe paľcel z DN št. 433 l /2009 se prenese vpis'
Tvez^- ID osnovnega položaja:

14089487
l 4089488

pravice lzaznambe pľi izvedeni pľavici l zazĺlambi:
nt nobena ali
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oBČINA KIDRIČEVo - PRosToRSKI INFoRlvlAcl]sKI SISTEM - zemljiški kataster - parcela

996/2

Fizična oseba - podatek o laStniku ni javen

Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen

lastnik delež

register nepremičnin

oPozoRILo: Podatki so infoľmativni (vir: Geodetska uPrava RS' junlj 2013).

Podatki o parcelah ne ĺzražajo stanja na današnji dan (9lej Vir) in 5e lahko razlikujejo od uradnih eVidenc.

Podlaga za izpĺs lastnikov sta 114' člen ZEN-a (Ur.l' Rs, št.47/2006) in odločba US št. U_I_98/11-17 (Ur.l' Rs' št. 7912012)

http://W$/W.qeoprostor.net/piso; čas izpisa: 6. avgUst 2oI3 !3:5oizl; uporabnik: tina.kodela@gmail.com

o PISo - oBČINA KIDRIčEVo; Vĺr podatkov: |4oP-GURS (podatki so ĺnformativni)(za uradne inĺormacije se obrnite na pristojne Ustanove)

351

št. zKV urejena parcela

996/2

parcela

da

432-SPODNJE JABLANE

kat. občina

6108-O

IDPOS

1

parc.delov

1.12.201 1

datum spr

27O m2

povrsrna

N]IVA

vrsta rabe

4

katastrski razred

62

boniteta zemljišča

27O m2

površina

parcela

nepremičnina

ni podatka

način spraVila lesa

v bližini ni primarnih objektov 9osp. javne inf.(ceste, železnice, daljnovodi)

vplivno območje

kmetijsko zemljišče 100
dejanska raba

ni podatka

namenska raba

299,OO

vrednost (EUR)

razdalja [m]

delež (o/o)

delež (o/o)
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