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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 20.12.2021 - 15:37:20

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2630 230/4
 

katastrska občina 2630 PIRAN parcela 230/4 (ID 1442637)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 129406/2020 (ID postopka: 2750974)
začetek postopka 17.08.2020 14:50:58
čas začetka učinkovanja 17.08.2020 14:50:58
tip postopka 117 - vknjižba istega imetnika pri več osnovnih pravnih položajih
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 191941/2021 (ID postopka: 3041208)
začetek postopka 10.09.2021 15:23:40
čas začetka učinkovanja 10.09.2021 15:23:40
tip postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6087883
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5004837000
firma / naziv: Hoteli Bernardin d.d. Portorož
naslov: Obala 002, 6320 Portorož - Portorose

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
18974218 13.09.2017 12:01:21 604 - zaznamba spora o določitvi nujne poti ali pridobitvi stvarne 

služnosti  
 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 18974218
čas začetka učinkovanja 13.09.2017 12:01:21
vrsta pravice / zaznambe 604 - zaznamba spora o določitvi nujne poti ali pridobitvi stvarne služnosti
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glavna nepremičnina: katastrska občina 2630 PIRAN parcela 230/3 (ID 1442636)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Okrajno sodišče v Piranu
opr. št. postopka N 17/2017
dodatni opis:
predlagatelj predlaga, da se za potrebe nepremičnine katastrska občina 2630 Piran parcela 220 (ID 275657) in je last 
predlagateljice ustanovi nujno pot in sicer po celotni dolžini nepremičnine k.o. 2630 parcela 219/3 (Id 4633251) v 
približni dolžini 50 m in širini približno 4 m  in nadalje po skrajnem severnem delu nepremičnine katastrska občina 
2630 Piran parcela 230/4 (ID 1442637) v obliki trikotnička v približni dolžini 20 m, pot pa bi se nadaljevala po 
skrajnem južnem delu nepremičnine katastrska občina 2630 Piran parcela 219/1 (ID 1106976) in hkrati skrajnem 
severnem delu nepremičnine k.o. 2630 Piran parcela 230/3 (ID 1442636) torej po stičišču navedenih nepremičnin, pri 
tem pa po skrajnem južnem delu nepremičnine k.o. 2630 Piran parc. 219/1 (ID 1106976) iz smeri vzhoda v približni
dolžini 20 m ter po celotni dolžini skrajnega severnega dela nepremičnine katastrska občina 2630 Piran parcele 230/3 
(ID 1442636) v približni dolžini 40 m.

   
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2630 PIRAN parcela 220 (ID 275657)
zveza - ID osnovnega položaja:

6087883 

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

 


