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InÍormacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa:4.l l.20l3 - 7:09:05

Nenremičnina

PIombe:

Z nepremičnino ni pove:ałla nobena:enlljiškohýiila:adeva, o kateri Še ni pravnomočłlo odločeno.

Osnovni oľavni noložai neoľemičnine:

ID osnovnega položaja: 7887324
vľsta osnovnega položaja: l0l - vknjiŽena lastninska pravica
delež: lll
imetnik:

t. EMŠo: |507964++++*+
osebno ime: Zlatko Podgoršek
naslov: Stogovci 51,2323 Ptujska Gora
začetek učinkovanja vpisa imetnika l5 03 2005 l0:4ó:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pľavno deisŕvo. ki onleiuie lastninsko pravico na lleprenličnini

tip nepľemičnine
vir lD znaka:
ID znak:

l - zem|jiška paľcela
| _ zemljiŠki katasteľ
432-313113-0

parcela št. 3l3ll3 k.o. 432 - SPODNJE JABLANE (ID 4l56900)
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oBCINA KIDRICEVo - PRoSToRsKI INFoRMACIJSKI sIsTEM - zemljiški kataster - parcela
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št. zKV

3L3/L3

parcela

ne

urejena parcela

432-SPODNJE JABLANE 1 L7 m2

kat. občina

6009-o

IDPOS

parc,delov

2.10.2000

datum spr

povrsrna

TRAVNIK

vrsta rabe

3

katastrski razred

64

boniteta zemljišča

L7 tn2

povrsrna

Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen

lastnik delež

register nePremačnin

OPOZORILO: Podatki so informativni (vir: Geodetska uprava RS, oktober 2013).
Podatki o parcelah nelzražajo stanja na današnjĺ dan (glej Vir) in se lahko razlikujejo od uradnih evidenc.

Podlaga za ĺzpis lastnikov sta 114. člen ZEN-a (Ur'l. Rs, šÍ' 47/2006) in odločba Us št. U-I-98/11-17 (Ur'l. Rs, št. 79l2012)

http://WWW.geoprostor.net/piso; čas izpisa: 4. november 2013 11:09:18; uporabnik: tĺna.kodela@ptuj.sl
o PISo - oBČINA KIDRIčEVo; vir podatkov: MoP-GURS (podatki so informativni)(za uradne informacĺje se obrnĺte na pristojne ustanove)

parcela

nepremičnina

ni podatka

način spravila lesa

v bližini ni primaľn!h objektov gosp. javne inf.(ceste, železnice, daljnovodi)

vpliVno območje

kmetijsko zemljišče 100.00

dejanska raba

druga zemljišča

namenska raba

19,OO

vrednost (EUR)

razdalja [m]

delež (o/o)

100.oo

delež (o/o)

stran 1 od I


