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TEHNIČNI OPIS K ELABORATU št. 8514K: 
 

 
Umestitev podhoda na železniški postaji Šentjur 

 
 

1. UVOD 
 
Za potrebe izdelave projektne dokumentacije "Umestitev podhoda na železniški postaji 
Šentjur" je bil na osnovi razpoložljivih podatkov iz uradnih evidenc in izdelanih načrtov 
tega projekta izdelan katastrski elaborat št. 8514K. Elaborat je bil izdelan z namenom 
prikaza in evidentiranja zemljišč znotraj meje javne železniške infrastrukture (v 
nadaljevanju JŽI), ter prikaza projektiranih objektov znotraj meje JŽI. 
Katastrski elaborat služi investitorju kot informacija o tem, katere parcele bodo tangirane 
z gradnjo objekta gospodarske javne infrastrukture in kdo je njihov lastnik. Po potrebi 
služi investitorju za določitev morebitnih odkupov in vzpostavitve služnosti na tangiranih 
parcelah.  
 
Investitor izgradnje objekta je RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za 
infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana. 
 
Območje obdelave se razteza znotraj katastrske občine (KO), v občini Šentjur: 

• KO Šentjur pri Celju – 1138 
 
 

2. OSNOVE ZA IZDELAVO ELABORATA 
 
Izhodišče za izdelavo projekta je projektna naloga investitorja, pri izdelavi projektnih rešitev 
pa so bile upoštevane tudi naslednje osnove: 

• geodetske podloge iz uradnih evidenc: 
- podatki zemljiškega katastra 
- digitalni ortofoto načrt (DOF25)  
- temeljni topografski načrt (TTN5) merila 1:5000 
- podatki o lastnikih iz Zemljiške knjige  

• geodetski načrt  št. 8514GN, izdelan v sklopu tega projekta,  
• dodatne geodetske meritve obstoječega stanja železniških tirov in ogledi terena 

(Tiring d.o.o., junij 2020), 
• načrti gradbenih konstrukcij, 
• načrti telekomunikacij, 
• načrti električnih inštalacij in opreme. 

 
Na Geodetski upravi Republike Slovenije (GURS), območni geodetski upravi Celje, 
geodetski pisarni Šentjur pri Celju, smo pridobili podatke o zemljiškem katastru v digitalni 
obliki, z vsemi podatki o parcelah in njihovih lastnikih kot se jih vodi v zemljiškem 
katastru. Zadnje podatke o zemljiškem katastru smo pridobili 26.3.2021. V mesecih od 
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marca 2020 do marca 2021 smo na GURS-u pridobili še ostale geodetske podatke ter v 
Zemljiški knjigi preverili podatke o lastnikih zemljišč.  
 
Projekt je vezan na koordinatni sistem podlog, ki smo jih pridobili na GURS-u in je izdelan 
v državnem koordinatnem sistemu D96/TM. 
Katastrska situacija, ki je podana v grafičnih prilogah načrta, je izdelana z namenom 
prikaza in evidentiranja zemljišč znotraj meje javne železniške infrastrukture, prikaza 
projektiranih objektov znotraj meje JŽI in evidentiranja zemljišč na območju posega zunaj 
meje JŽI. Lastniki parcel, ki so prikazani znotraj meje JŽI, so: 

• Republika Slovenija. 
 
Zemljišča, na katerih je predviden poseg oz. gradnja v KO so: 

• KO Šentjur pri Celju – 1138: 1338/1, 1342/1, 1342/4, 1342/5, 1346/1, 1352, 1353, 
1354 in 1342/6.  

 
Lastništvo parcel, kjer je predvidena gradnja, je vidno v seznamu GRADNJA in seznamu 
UREDITEV LASTNINSKIH PRAVIC, ki se nahajata v prilogah tega elaborata 8/2.3.2. Za 
parcelo 1342/6, v KO 1138, kjer je s projektno dokumentacijo predvidena ureditev 
parkirišča, je potrebna ureditev lastninske pravice.  
Lastniki parcel so bili preverjeni v zemljiški knjigi na dan 28.3.2021.   
 
 

3. OCENA KAKOVOSTI IN NATANČNOSTI ZEMLJIŠKO KATASTRSKEGA 
PRIKAZA 

 
Zemljiško katastrske (ZK) točke so krajišča mej parcel, katerih koordinate so bile 
pridobljene v okviru upravnih postopkov, s terenskimi meritvami in določene v državnem 
koordinatnem sistemu. V zemljiškem katastru se o posamezni ZK točki vodijo koordinate 
v državnem (D96/TM) koordinatnem sistemu. V zemljiško katastrskem prikazu so grafično 
prikazane vse meje parcel in parcelnih delov s parcelnimi številkami in zemljišči pod 
stavbo.  
 
Pod oceno kakovosti razumemo predvsem položajno natančnost digitalnega katastrskega 
načrta (DKN) glede na državni koordinatni sistem. Položajna natančnost DKN-ja je 
odvisna od natančnosti katastrskega načrta, ki je bil vir za izdelavo in od vseh postopkov 
prenosa parcelnih meja iz analogne v digitalno obliko. Novembra 2020 je GURS 
zaključila projekt lokacijske izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza (ZKP) na območju 
celotnega ozemlja RS. Rezultat predstavljajo lokacijsko izboljšani podatki zemljiškega 
katastra, ki se odražajo v določitvi koordinat vseh lomnih točk ZKP ter se grafično 
prikazujejo v zemljiškokatastrskem načrtu (ZKN). Vseeno, z lokacijsko izboljšavo ni bilo 
možno odpraviti vseh neskladij vsebine katastrskega načrta s stanjem v naravi. 
Izboljšani lokacijski podatki zemljiškega katastra nimajo lastnosti ZKN po ZEN, zato se jih 
ne sme neposredno uporabljati za ugotavljanje poteka meje po podatkih zemljiškega 
katastra.    
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3.1 ANALIZA POLOŽAJNEGA ODSTOPANJA PRIKAZANIH MEJ NA OBMOČJU 
OBRAVNAVE 

 
Analizirali smo položajno natančnost prikazanih mej na območju obravnave, ki obsega 
območje vseh tirov z razširitvijo 100 metrov na levo in desno stran.  
 
Za obstoječe ZK točke je bila s strani GURS pripravljena ocena kakovosti po različnih 
metodah določitve koordinat s predpostavko, da sredina intervala predstavlja standardno 
39,4 % elipso zaupanja. Vrednost se je prevedla v povprečni kvadratni pogrešek z 
oznako DRMS pri 65 % verjetnosti, ki služi kot pomoč pri analizi natančnosti koordinat. V 
tabeli prikazujemo samo šifre metod, s katerimi so bile določene ZK točke na zgoraj 
omenjenem območju. Celotna tabela se nahaja Tehničnih specifikacijah št. 35311-
26/2020-2552-2, ki jih letno objavlja GURS (veljavnost od 15.2.2021).  
 

Šifra 
metode 

Metoda določitve koordinat ZK točk Natančnost 
Sredina intervala 

(standardna 39,4% 
elipsa) [cm] 

DRMS 
(verjetnost 65%) 

[cm] 

0 Ni znana ni določena   

77 Homogenizacija v D96/TM ni določena   

91 Terenska meritev z numeričnimi 
koordinatami do 4 cm 4 5,7 

92 Privzete koordinate iz DOF, GN ali 
topografske podlage do 100 cm 65,5 93,0 

93 Transformacija terenskih D48/GK 
koordinat v D96/TM do 100 cm 4 5,7 

 
V izračun položajnega odstopanja so bile vključene le tiste ZK točke, ki po šifrantu 
tehničnih specifikacij vsebujejo tudi podatek o natančnosti določitve ZK točke. ZK točke, 
ki nimajo s strani GURS določene natančnosti so bile iz izračuna položajnega odstopanja 
ZK točk izločene.  
 
V spodnji tabeli lahko razberemo položajno odstopanje ZK točk v KO Šentjur pri Celju, 
vendar pa je potrebno poudariti, da je položajno odstopanje določeno iz vsega 66% vseh 
točk na območju 100 m levo in desno od tirov.    
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Katastrska občina Položajno odstopanje ZK točk [m] Št. ZK točk glede na metodo določitve 
Skupaj ZK 

točk 
Šifra Ime min. max. povprečno 0 

(ni določena) 
77 

(ni določena) 
91  

(do 4 cm) 

92  
(do 100 

cm) 

93 
(do 100 

cm) 

1138 Šentjur pri 
Celju 0,04 1,00 0,21 2 312 109 23 482 928 

Analiza položajnega odstopanja ZK točk znotraj definiranega območja 
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4. ZEMLJIŠČA - GRADNJA 
 
V tabeli SEZNAM PARCEL – GRADNJA, ki se nahaja v prilogi št. 8/2.3.2, so podana 
zemljišča, kjer je predviden poseg oz. gradnja. Ta zemljišča so podana z zaporedno 
številko glede na seznam parcel JŽI v prilogi tehničnega opisa. V tabeli so podrobnejši 
podatki o zaporedni številki, parcelni številki, lastniku, katastrski občini, velikosti parcele, 
ipd., ki jih vodi GURS. Lastništvo zemljišč je bilo preverjeno in dopolnjeno s podatki iz 
Zemljiške knjige. Podatke o lastnikih zemljišč smo s podatki v Zemljiški knjigi usklajevali v 
marcu 2021.  
 
 

5. ZEMLJIŠČA – UREDITEV LASTNINSKIH PRAVIC 
 
V katastrski situaciji je označeno območje, kjer so prikazane projektne rešitve 
pripadajoče infrastrukture na železniškem območju, vendar za to območje niso izpolnjeni 
pogoji za gradnjo znotraj vzdrževalnih del v javno korist (VDJK). Naročniku predlagamo, 
da na teh območjih pred začetkom del uredi lastninske pravice ter projekt izdela po 
projektni dokumentaciji, katere del je ta katastrski eleborat (8514K).  
Seznam parcel in predlagana površina le teh za ureditev lastninskih pravic je v prilogi 
tega elaborata (8/2.3.2). Lastništvo zemljišč je bilo preverjeno in dopolnjeno s podatki iz 
Zemljiške knjige na dan 28.3.2021.  
 

Zap. št. KO občina Parcela Površina - 
obstoječa [m2] 

Površina  - 
ureditev [m2] 

1 Šentjur pri Celju 1342/6 776 776 
SKUPAJ: 776 

 
 

6. ZAKLJUČEK 
 

Prikazana zemljišča in podatki o velikosti zemljišč, znotraj in zunaj meje obdelave (JŽI), 
so v natančnosti s strani GURS pridobljenih podatkov. Analiza natančnosti prikazanih 
podatkov je opisana v poglavju "Ocena kakovosti in natančnosti zemljiško katastrskega 
prikaza".  
Seznam parcel JŽI in seznama parcel namenjenih gradnji se nahajajo v prilogi 8/2.3.2. 
Podatki o lastnikih parcel so bili preverjeni in dopolnjeni s podatki iz Zemljiške knjige. 
Podatke smo preverjali 28.3.2021. V grafičnih prilogah je priložena Katastrska situacija iz 
katere so razvidne meje in številke posameznih parcel, meje KO, meja JŽI, obstoječi in 
projektirani komunalni vodi, prikaz projektiranih objektov, itd. 
 
Obdelava podatkov o ZK točkah, analize zemljišč in priprava seznamov parcel se je 
izvršila s programskim paketom GEOS9, podjetja ZEIA d.o.o. iz Maribora. 
 
Na tem mestu izpostavljamo, da se meje med zemljišči parcel JŽI in ostalimi, sosednjimi 
lastniki parcel, na osnovi tega elaborata (št. 8514K) na terenu ne smejo urejati. Isto velja 
za določanje služnosti zemljišč. Postopek ureditve in evidentiranja meje določa Zakon o 
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SEZNAM PARCEL JŽI

[ha] [ar] [m2]

1 1338/1 1138 ŠENTJUR PRI 
CELJU 906 Zemljišče 5 62 57 REPUBLIKA 

SLOVENIJA 1/1 GREGORČIČEVA ULICA 20, 1000 
LJUBLJANA

2 1342/1 1138 ŠENTJUR PRI 
CELJU 456 Železnica 2 49 26 REPUBLIKA 

SLOVENIJA 1/1 GREGORČIČEVA ULICA 20, 1000 
LJUBLJANA

3 1342/4 1138 ŠENTJUR PRI 
CELJU 906 zps* pred 

l.2006 0 01 92 REPUBLIKA 
SLOVENIJA 1/1 GREGORČIČEVA ULICA 20, 1000 

LJUBLJANA

4 1342/5 1138 ŠENTJUR PRI 
CELJU 456 Funkcionalni 

objekt 0 04 66 REPUBLIKA 
SLOVENIJA 1/1 GREGORČIČEVA ULICA 20, 1000 

LJUBLJANA

5 1345/1 1138 ŠENTJUR PRI 
CELJU 456 Zelenica 0 18 22 REPUBLIKA 

SLOVENIJA 1/1 GREGORČIČEVA ULICA 20, 1000 
LJUBLJANA

6 1345/2 1138 ŠENTJUR PRI 
CELJU 456 Neplodno 0 02 01 REPUBLIKA 

SLOVENIJA 1/1 GREGORČIČEVA ULICA 20, 1000 
LJUBLJANA

7 1345/8 1138 ŠENTJUR PRI 
CELJU 456 Funkcionalni 

objekt 0 00 10 REPUBLIKA 
SLOVENIJA 1/1 GREGORČIČEVA ULICA 20, 1000 

LJUBLJANA

8 1346/1 1138 ŠENTJUR PRI 
CELJU 456 Cesta 0 39 37 REPUBLIKA 

SLOVENIJA 1/1 GREGORČIČEVA ULICA 20, 1000 
LJUBLJANA

9 1350/1 1138 ŠENTJUR PRI 
CELJU 456 Zelenica 0 14 48 REPUBLIKA 

SLOVENIJA 1/1 GREGORČIČEVA ULICA 20, 1000 
LJUBLJANA

10 1352 1138 ŠENTJUR PRI 
CELJU 456 zps* pred 

l.2006 0 00 21 REPUBLIKA 
SLOVENIJA 1/1 GREGORČIČEVA ULICA 20, 1000 

LJUBLJANA

11 1353 1138 ŠENTJUR PRI 
CELJU 456 Poslovna 

stavba 0 00 24 REPUBLIKA 
SLOVENIJA 1/1 GREGORČIČEVA ULICA 20, 1000 

LJUBLJANA

12 1354 1138 ŠENTJUR PRI 
CELJU 456 Železnica 0 82 17 REPUBLIKA 

SLOVENIJA 1/1 GREGORČIČEVA ULICA 20, 1000 
LJUBLJANA

Šifra 
KO Delež NaslovZap. 

št.
Katastrska 

občina P.L.
Površina parcele

Vrsta rabe Ime lastnikaŠt. 
parcele

2/35



SEZNAM PARCEL JŽI - GRADNJA

[ha] [ar] [m2]

1 1338/1 1138 ŠENTJUR PRI 
CELJU 906 Zemljišče 5 62 57 REPUBLIKA 

SLOVENIJA 1/1 GREGORČIČEVA ULICA 20, 1000 
LJUBLJANA

2 1342/1 1138 ŠENTJUR PRI 
CELJU 456 Železnica 2 49 26 REPUBLIKA 

SLOVENIJA 1/1 GREGORČIČEVA ULICA 20, 1000 
LJUBLJANA

3 1342/4 1138 ŠENTJUR PRI 
CELJU 906 zps* pred 

l.2006 0 01 92 REPUBLIKA 
SLOVENIJA 1/1 GREGORČIČEVA ULICA 20, 1000 

LJUBLJANA

4 1342/5 1138 ŠENTJUR PRI 
CELJU 456 Funkcionalni 

objekt 0 04 66 REPUBLIKA 
SLOVENIJA 1/1 GREGORČIČEVA ULICA 20, 1000 

LJUBLJANA

8 1346/1 1138 ŠENTJUR PRI 
CELJU 456 Cesta 0 39 37 REPUBLIKA 

SLOVENIJA 1/1 GREGORČIČEVA ULICA 20, 1000 
LJUBLJANA

10 1352 1138 ŠENTJUR PRI 
CELJU 456 zps* pred 

l.2006 0 00 21 REPUBLIKA 
SLOVENIJA 1/1 GREGORČIČEVA ULICA 20, 1000 

LJUBLJANA

11 1353 1138 ŠENTJUR PRI 
CELJU 456 Poslovna 

stavba 0 00 24 REPUBLIKA 
SLOVENIJA 1/1 GREGORČIČEVA ULICA 20, 1000 

LJUBLJANA

12 1354 1138 ŠENTJUR PRI 
CELJU 456 Železnica 0 82 17 REPUBLIKA 

SLOVENIJA 1/1 GREGORČIČEVA ULICA 20, 1000 
LJUBLJANA

Površina parcele
Vrsta rabe Ime lastnikaŠt. 

parcele
Šifra 
KO Delež NaslovZap. 

št.
Katastrska 

občina P.L.

3/35



SEZNAM PARCEL  - UREDITEV LASTNINSKIH PRAVIC

[ha] [ar] [m2] [ha] [ar] [m2]

13 1342/6 1138 ŠENTJUR PRI 
CELJU 503 Funkcionalni 

objekt 0 07 76 0 07 76 SLOVENSKE 
ŽELEZNICE, D.O.O. 1/1 KOLODVORSKA ULICA 11, 1000 LJUBLJANA

Površina parcele
Vrsta rabe Ime lastnikaŠt. 

parcele
Šifra 
KO

Ureditev 
lastninskih pravic Delež NaslovZap. 

št.
Katastrska 

občina P.L.

4/35
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 28.3.2021 - 17:18:06

Nepremičnina

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1138 1338/1

katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1338/1 (ID 2119342)

Plombe:

Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 7993561
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Republika Slovenije naravnega vodnega  javnega dobra
naslov:

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
11177592 29.06.2005 08:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost  
11152311 14.09.2005 13:10:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost  
11144968 25.10.2006 15:08:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost  
11058943 05.11.2007 09:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost  
11156064 06.05.2009 10:25:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost  
11236503 15.10.2009 12:20:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost  
11266654 12.04.2010 08:55:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost  
11302842 23.12.2010 09:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost  
11310105 14.02.2011 10:45:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost  
18907999 22.08.2017 14:23:18 415 - vknjižena neprava stvarna služnost  
18993511 30.08.2017 13:39:56 415 - vknjižena neprava stvarna služnost  
19190631 15.12.2017 12:05:57 415 - vknjižena neprava stvarna služnost  
21353143 17.12.2020 10:44:19 415 - vknjižena neprava stvarna služnost  

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:

ID pravice / zaznambe 11177592
čas začetka učinkovanja 29.06.2005 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1338/1 (ID 2119342)

št. 1
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podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 2523-04-600243 z dne 25.10.2004se na parc.št. 1338/1 vknjiži 
služnostna pravica vkopa in položitve kanalizacijskega kolektorja z lokacijo vstopa na parcelo določeno z Gauss-
Kruegerjevimi koordinatami x=118802,850 y=530519,065 (levi breg) in lokacijo izstopa iz parcele x=118822,198 
y=530539,664 (desni breg).
imetnik:

1. matična številka: 5884799000
firma / naziv: OBČINA ŠENTJUR
naslov: Mestni trg 010, 3230 Šentjur

zveza - ID osnovnega položaja:
7993561 

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

ID pravice / zaznambe 11152311
čas začetka učinkovanja 14.09.2005 13:10:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1338/1 (ID 2119342)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti  št. 2523-05-700139 z dne 06.09.2005,se vknjiži služnostna pravica vkopa
izustnega kanala za odvajanje komunalnih vod z lokacijo vstopa na parcelo določeno z Gauss-Krügerjevimi 
koordanitami x530664.41 Y=188703.05 in lokacijo izpusta v vodotok x-530664.48 y=118705.41 za potrebe gradnje 
objekta Kanalizacijski kolektorji v Šentjurju 2. faza, zbirni kanal RZ-2 v korist in na ime Občina Šentjur pri Celju 
Mesnti trg 10 Šentjur.
imetnik:

1. matična številka: 5884799000
firma / naziv: OBČINA ŠENTJUR
naslov: Mestni trg 010, 3230 Šentjur

zveza - ID osnovnega položaja:
7993561 

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

ID pravice / zaznambe 11144968
čas začetka učinkovanja 25.10.2006 15:08:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1338/1 (ID 2119342)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 2523-06-700051 z dne 20.03.2006se za potrebe gradnje odvodnih 
kanalov industrijske cone Bohor v Šentjurju vknjiži služnostna pravica vkopa in položitve izpustnih glav za odvajanje 
padavinskih odpadnih in komunalnih odpadnih voda industrijske cone Bohor na lokacijah določenih z Gauss-
Kruegerjevimi koordinatami:
pri parc.št. štev. 1338/1 vodotok v izmeri 56257 m2, lokacija prve izpustne glave na parceli y=530673,28 
x=118719,79, lokacija druge izpustne glave y=530674,13 x=118719,50 in lokacija tretje izpustne glae y=530675,27 
x=118719,11 v korist Občine Šentjur.
imetnik:

1. matična številka: 5884799000
firma / naziv: OBČINA ŠENTJUR
naslov: Mestni trg 010, 3230 Šentjur

zveza - ID osnovnega položaja:
7993561 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

ID pravice / zaznambe 11058943
čas začetka učinkovanja 05.11.2007 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1338/1 (ID 2119342)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na  podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 2523-07-700107 z dne 26.02.2007,se  zaradi izgradnje magistralnega 
kolektorja M 3,2 in primarnega kolektorja P3 5 Gorica pri Slivnici- Šentjur pri Celju  se  vknjiži služnostna pravica 
prečkanja vodotoka z električnim vodom za napajanje črpališča 1, s podvrtavanjem pod vodotokom Voglajna na 
lokaciji, določeni v Gauss-Krugerjevimi koordinatami z vstopom električnega voda na parcelo x=531349,52 Y = 
11877,94 in izstopom električnega voda iz parcele x=531369.01 y= 118776.01, v predvideni dolžini prečkanja 19,589 
m v korist in na ime: Občina Šentjur Mestni trg 10 Šentjur.
imetnik:

1. matična številka: 5884799000
firma / naziv: OBČINA ŠENTJUR
naslov: Mestni trg 010, 3230 Šentjur

zveza - ID osnovnega položaja:
7993561 

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

ID pravice / zaznambe 11156064
čas začetka učinkovanja 06.05.2009 10:25:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1338/1 (ID 2119342)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti, št. 2523-09-200180 z dne 05.05.2009se vknjiži služnostna pravica 
podzemnega prečkanja Voglajne z vkopom in položitvijo cevi komunalne kanalizacije, na lokaciji določeni z Gauss-
Kruegerjevimi koordinatami z vstopom cevovoda na parcelo y = 530548,61 x = 118812,51 in izstopom s parcele y = 
530528,73 x = 118790,97, v predvideni dolžini posega 30 m2 in služnostna pravica obratovanja, vzdrževanja in 
nadzora predmetnega odseka cevovoda v korist Občine Šentjur.
imetnik:

1. matična številka: 5884799000
firma / naziv: OBČINA ŠENTJUR
naslov: Mestni trg 010, 3230 Šentjur

zveza - ID osnovnega položaja:
7993561 

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

ID pravice / zaznambe 11236503
čas začetka učinkovanja 15.10.2009 12:20:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1338/1 (ID 2119342)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 2523-09-220165 z dne 29.09.2009se pri parc.št. 1338/1 k.o. Šentjur za 
gradnjo magistralnega kolektorja M 3,2 in primarnega kolektorja P 3,6 v Občini Šentjur, vknjiži služnostna pravica 
vkopa in položitve kanalizacijske cevi, na lokaciji določeni z Gauss-Kruegerjevimi koordinatami, in sicer z mestom 
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vstopa y=531349,18 x=118777,54 in mestom izstopa iz parcele y=531368,68 x=118775,02 v skupni površini posega 
80 m2 ter služnostna pravica obratovanja, vzdrževanja in nadzora predmetnega odseka cevovoda, vse za 30 let v 
korist in na ime: Občina Šentjur, oziroma njenih pravnih naslednikov.
imetnik:

1. matična številka: 5884799000
firma / naziv: OBČINA ŠENTJUR
naslov: Mestni trg 010, 3230 Šentjur

zveza - ID osnovnega položaja:
7993561 

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

ID pravice / zaznambe 11266654
čas začetka učinkovanja 12.04.2010 08:55:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1338/1 (ID 2119342)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 2523-10-220062 z dne 26.03.2010se vknjiži služnostna pravica:
- za vkop in položitev cevi za odvajanje podavinskih odpadnih voda iz ureditvenega območja, z izpustno glavo v
vodotok Voglajna na lokaciji določeni z Gauus-Krugerjevimi koordinatami, vstopom na parcelo v točki T 1 Y =
531258,08 x =118666,27 in z izpustom v točki T 2 y = 531260,55 x = 118658,34 v predvideni površini posega 8,31
m2 ter služnostna pravica obratovanja, vzdrževanja in nadzova predmetnega odseka
- za vkop in položitev cevi za odvajanje padavinskih odpadnih voda iz ureditvenega območja, z izpustno glavo v
vodotok Voglajna na lokaciji določeni  z Gausse-Krugerjevimi koordinatami, vstopom na parcelo v točki T 3 y =
530823,05  x = 118593,95 in izpustom v točki T 4 Y = 530817,80 x = 118595,31 v predvideni površini posega 5,42
m2 ter služnostna pravica obratovanja, vzdrževanja in nadzora predmetnega odseka,
- vkop in položitev tlačnega voda z izpustno glavo na lokaciji določeni z Gauss- Krugerjevimi koordinatami,  z
vstopom na parcelo v točki T 5 y = 530818,19  x 118608,83 in z izpustom v točki T 6 y = 530815,56 X = 118607, 93
v predvideni površini posega 2, 78 m2 ter služnostna  pravica obratovanja, vzdrževanja in nadzora predmetnega
odseka vse za čast 30 let v korist Občine Šentjur pri Celju, Mestni trg 10.
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Občina Šentjur
naslov: Mestni trg 10, 3230 Šentjur

zveza - ID osnovnega položaja:
7993561 

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

ID pravice / zaznambe 11302842
čas začetka učinkovanja 23.12.2010 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1338/1 (ID 2119342)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi  služnostne pogodbe št. 2523-10-220332 z dne 29.11.2010se vknjiži služnostna pravica, da se za gradnjo 
Podvrtavnja Voglajne v  Šentjurju s kablovodom v občini Šentjur pri parc.št. 1338/1 k.o. Šentjur (1138) vknjiži 
služnostna pravica za vkop in položitev elektro kablovodov s podvrtavanjem pod dnom struge reke Voglajna z 
uvlačenjem SN in NN elektro kablovodov 0,4-20 KV na lokaciji določeni z  Gauss-krugerjevimi koordinatami z 
vstopom na parcelo v točki Y=531503,98 x=188881,71 in izstopom s parcele v točki y=531494,79 x= 1188902,24 v 
dolžini 22,5 m in v predvideni površini posega 22,5 m2 ter služnostna pravica obratovanja, vzdrževanja in nadzora 
predmetnega odseka, vse za čas obratovanja infrastrukture predmetnega odseka, vse za čas obratovanja infrastrukture 
v korist in na ime Elektro Celje, Vrunčeva 2 a Celje, oziroma njegovin pravnih naslednikov. 
imetnik:
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1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Elektro Celje
naslov: Vrunčeva 2 a, 3000 Celje 

zveza - ID osnovnega položaja:
7993561 

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

ID pravice / zaznambe 11310105
čas začetka učinkovanja 14.02.2011 10:45:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1338/1 (ID 2119342)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 2523-11-220008, z dne 28.1.2011se vknjiži služnostna pravica 
prečkanja plinovoda v skupni predvideni površini 5,27 m2 na prvi lokaciji, določeni z Gauss-Krügerjevimi 
koordinatami, in sicer: lokacija z vstopom na parcelo y=530590,47 x=118697,78 ter izstopom iz parcele y= 530602,45
x= 118720,10 ter služnostna pravica obratovanja, vzdrževanja in nadzora predmetnega odseka plinovoda;
vse za 30 let v korist in na ime:
OBČINA ŠENTJUR, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
imetnik:

1. matična številka: 5884799000
firma / naziv: OBČINA ŠENTJUR
naslov: Mestni trg 010, 3230 Šentjur

zveza - ID osnovnega položaja:
7993561 

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

ID pravice / zaznambe 18907999
čas začetka učinkovanja 22.08.2017 14:23:18
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1338/1 (ID 2119342)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
izrecno in nepogojno dovoljuje, da se zaradi gradnje SN elektro kablovoda 20 kV TP Bohor obrtna cona - TP 
Veterinarska pri nepremičnini s parc. št. 1338/1, 1138 - Šentjur pri Celju (ID 2119342) vpiše:

služnostna pravica prečkanja zemljišča z SN električnim vodom, v površini 78,84 m2, na lokaciji določeni z Gauss-
Krügerjevimi koordinatami, in sicer z vstopom na parcelo v točki y= 530678,30 x= 118720,07 in izstopom s parcele v
točki y= 530673,25 x= 118701,01 in služnostna pravica obratovanja, vzdrževanja in nadzora SN električnega voda;

za čas obratovanja SN električnega voda.
imetnik:

1. matična številka: 5223067000
firma / naziv: ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Vrunčeva ulica 002A, 3000 Celje

zveza - ID osnovnega položaja:
7993561 

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

ID pravice / zaznambe 18993511
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čas začetka učinkovanja 30.08.2017 13:39:56
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1338/1 (ID 2119342)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 2555-17-420138 z dne 16.08.2017 se vknjiži:
- služnostna pravica prečkanja vodotoka s podzemnim vodom toplovoda, izvedenim z vodenim podvrtavanjem, v
površini 105,50 m2, na lokaciji določeni z Gauss-Kruegerjevimi koordinatam, in sicer z vstopom na parcelo v točki
y=530 920,37 x=118 533,64 in izstopom iz parcele v točki y=530 918,86 x=118 516,06 in služnostna pravica
obratovanja, vzdrževanja in nadzora podzemnih vodov toplovoda;
- služnostna pravica prečkanja vodotoka s podzemnim vodom toplovoda, izvedenim z vodenim podvrtavanjem, v
površini 105,50 m2, na lokaciji določeni z Gauss-Kruegerjevimi koordinatam, in sicer z vstopom na parcelo v točki
y=530 920,92 x=118 533,59 in izstopom iz parcele v točki y=530 919,42 x=118 516,01 in služnostna pravica
obratovanja, vzdrževanja in nadzora podzemnih vodov toplovoda;
vse za čas 30 let od sklenitve te pogodbe.
imetnik:

1. matična številka: 3507858000
firma / naziv: ENERGOLES BOHOR, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
naslov: Lesna ulica 002, 3230 Šentjur

zveza - ID osnovnega položaja:
7993561 

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

ID pravice / zaznambe 19190631
čas začetka učinkovanja 15.12.2017 12:05:57
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1338/1 (ID 2119342)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 2555-17-420269 z dne 28. 11. 2017 se zaradi gradnje po projektu 
"Zagotovitev protipoplavnih ukrepov na vodotoku Voglajna (faza C, podfaza C3)" vknjiži služnostna pravica vkopa in
položitve iztočne glave za izpust padavinskih odpadnih vod, v površini vplivnega območja posega 19,46 m2, na 
lokaciji, določeni z Gauss-Krugerjevimi koordinatami, in sicer z vstopom na parcelo v točki y= 531 493,18 x= 118 
901,85 in lokacijo sredinske točke iztočne glave v točki y= 531 494,48 x= 118 899,08 in služnostna pravica 
obratovanja, izvajanja vzdrževalnih del, popravil in nadzora iztočne glave za izpust padavinskih odpadnih vod v 
korist: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, matična številka: 5884799000. Služnostna pravica je ustanovljena za 
čas 30 (trideset) let, kot je navedeno v 3. členu pogodbe.
imetnik:

1. matična številka: 5884799000
firma / naziv: OBČINA ŠENTJUR
naslov: Mestni trg 010, 3230 Šentjur

zveza - ID osnovnega položaja:
7993561 

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

ID pravice / zaznambe 21353143
čas začetka učinkovanja 17.12.2020 10:44:19
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1338/1 (ID 2119342)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnosti in ureditvi medsebojnih razmerij zaradi gradnje in uporabe vodne 
infrastrukture št. 2555-20-420277 z dne 11. 12. 2020 se zaradi komunalnega opremljanja industrijske cone Šentjur - 
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jug 3 vpiše služnostna pravica vkopa in položitve iztočne glave, v površini 42,90 m2, na delu nepremičnine, 
določenim s točkami v koordinatnem sistemu D96/TM - robne točke objekta:
T1 Y=530883,054 X=119078,507
T2 Y=530882,324 X=119084,363
T3 Y=530885,326 X=119087,215
T4 Y=530892,911 X=119088,115, in sicer za čas 30 let, 
kot je navedeno v četrtem odstavku 6. člena pogodbe.
imetnik:

1. matična številka: 5884799000
firma / naziv: OBČINA ŠENTJUR
naslov: Mestni trg 010, 3230 Šentjur

zveza - ID osnovnega položaja:
7993561 

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

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 28.3.2021 - 17:19:58

Nepremičnina

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1138 1342/1

katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1342/1 (ID 1079559)

Plombe:

Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 6787739
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5854814000
firma / naziv: REPUBLIKA SLOVENIJA
naslov: Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

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
11276427 21.07.2010 09:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost  
11298329 14.12.2010 10:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost  
15837741 18.07.2013 08:09:58 415 - vknjižena neprava stvarna služnost  
18710378 07.04.2017 15:16:43 609 - zaznamba javnega dobra 
18752059 11.04.2017 14:28:31 609 - zaznamba javnega dobra 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:

ID pravice / zaznambe 11276427
čas začetka učinkovanja 21.07.2010 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1342/1 (ID 1079559)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice z dne  10.05.2010se pri parc.št. 1342/1 vpisani v vl.št. 503 k.o. 
Šentjur v skupni površini 26,39 m2 se vknjiži služnostna pravica izgradnje tlačnega kanala in NN elektro priključka za
črpališče z izvedbo podvrtavanja pod železniško progo 30, Zidani Most -Šentilj - d.m. ter dostopa za potrebe 
zamenjave, nomotenega obratovanja, vzdrževanja in nadzora  vs kladu s projektom Celostno urejanje odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda in varovanja vodnih virov na povodju Savinje - projekt Šentjur, Kanalizacija 3 faza Ukrepi v 
korist in ime Občina Šentjur Mestni trg 10, Šentjur. 
imetnik:

št. 2
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1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Občina Šentjur
naslov: Mestni trg 10, 3230 Šentjur

zveza - ID osnovnega položaja:
6787739 

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

ID pravice / zaznambe 11298329
čas začetka učinkovanja 14.12.2010 10:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1342/1 (ID 1079559)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice z dne  10.11.2010, št. 478-142/2010 (2513)se vknjiži služnostna 
prvica izgradnje  dvojnega protiplavnega nasipa in v skupnem obsegu 22,00 m2 izgradnja meteornega kanala ter 
služnostna pravica dostopa za potrebe nemotenega obratovanja, vzdrževanja in nadzora v skkladu s projektom 
Vodnogospdarske  ureditve ob  Voglajni  na območju  LN Industrijska cona Šentjur (desni breg Voglajne) v korist in 
na ime imetnika: Občina Šentjur Mestni trg 10 Šentjur. 
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Občina Šentjur
naslov: Mestni trg 10, 3230 Šentjur

zveza - ID osnovnega položaja:
6787739 

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

ID pravice / zaznambe 15837741
čas začetka učinkovanja 18.07.2013 08:09:58
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1342/1 (ID 1079559)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
vknjižba služnostne pravice izgradnje TK kabelske kanalizacije ter služnostna pravica dostopa, obratovanja, nadzora 
in vzdrževanja v skladu s projektom "Dograditev TK kabelske kanalizacije v Šentjurju" in izdanim soglasjem, za čas 
obratovanja elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture v korist in na ime imetnika: 
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, matična številka 5014018000
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana

zveza - ID osnovnega položaja:
6787739 

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

ID pravice / zaznambe 18710378
čas začetka učinkovanja 07.04.2017 15:16:43
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 1074 SPODNJA HUDINJA parcela 1625/1 (ID 670866)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek MIP - Direktorat za kopenski promet
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opr. št. postopka 3752-2/2017
dodatni opis:
Nepremičnina ima status javno dobro - javna železniška infrastruktura
zveza - ID osnovnega položaja:

6787739 

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

ID pravice / zaznambe 18752059
čas začetka učinkovanja 11.04.2017 14:28:31
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 1783 GROSUPLJE NASELJE parcela 2148/1 (ID 3059894)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Vlada Republike Slovenije
opr. št. postopka 47805-2/2017/4
dodatni opis:
Odločba Vlade RS
zveza - ID osnovnega položaja:

6787739 

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

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 28.3.2021 - 17:21:09

Nepremičnina

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1138 1342/4

katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1342/4 (ID 71992)

Plombe:

Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 6787740
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5854814000
firma / naziv: REPUBLIKA SLOVENIJA
naslov: Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

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
20928793 09.07.2020 09:48:32 609 - zaznamba javnega dobra 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:

ID pravice / zaznambe 20928793
čas začetka učinkovanja 09.07.2020 09:48:32
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 2490 POSTOJNA parcela 2449/1 (ID 4339592)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Vlada Republike Slovenije
opr. št. postopka 47805-9/2016/4
dodatni opis:
Javno dobro - javna železniška infrastruktura
zveza - ID osnovnega položaja:

6787740 

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

št. 3
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 28.3.2021 - 17:21:39

Nepremičnina

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1138 1342/5

katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1342/5 (ID 3598894)

Plombe:

Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 6787742
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5854814000
firma / naziv: REPUBLIKA SLOVENIJA
naslov: Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

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
18710378 07.04.2017 15:16:43 609 - zaznamba javnega dobra 
18752059 11.04.2017 14:28:31 609 - zaznamba javnega dobra 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:

ID pravice / zaznambe 18710378
čas začetka učinkovanja 07.04.2017 15:16:43
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 1074 SPODNJA HUDINJA parcela 1625/1 (ID 670866)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek MIP - Direktorat za kopenski promet
opr. št. postopka 3752-2/2017
dodatni opis:
Nepremičnina ima status javno dobro - javna železniška infrastruktura
zveza - ID osnovnega položaja:

6787742 

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

št. 4
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ID pravice / zaznambe 18752059
čas začetka učinkovanja 11.04.2017 14:28:31
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 1783 GROSUPLJE NASELJE parcela 2148/1 (ID 3059894)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Vlada Republike Slovenije
opr. št. postopka 47805-2/2017/4
dodatni opis:
Odločba Vlade RS
zveza - ID osnovnega položaja:

6787742 

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

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 28.3.2021 - 17:22:16

Nepremičnina

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1138 1345/1

katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1345/1 (ID 3934980)

Plombe:

Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 6787751
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5854814000
firma / naziv: REPUBLIKA SLOVENIJA
naslov: Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

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
18710378 07.04.2017 15:16:43 609 - zaznamba javnega dobra 
18752059 11.04.2017 14:28:31 609 - zaznamba javnega dobra 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:

ID pravice / zaznambe 18710378
čas začetka učinkovanja 07.04.2017 15:16:43
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 1074 SPODNJA HUDINJA parcela 1625/1 (ID 670866)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek MIP - Direktorat za kopenski promet
opr. št. postopka 3752-2/2017
dodatni opis:
Nepremičnina ima status javno dobro - javna železniška infrastruktura
zveza - ID osnovnega položaja:

6787751 

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

št. 5
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ID pravice / zaznambe 18752059
čas začetka učinkovanja 11.04.2017 14:28:31
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 1783 GROSUPLJE NASELJE parcela 2148/1 (ID 3059894)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Vlada Republike Slovenije
opr. št. postopka 47805-2/2017/4
dodatni opis:
Odločba Vlade RS
zveza - ID osnovnega položaja:

6787751 

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

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 28.3.2021 - 17:22:50

Nepremičnina

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1138 1345/2

katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1345/2 (ID 4773983)

Plombe:

Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 6787756
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5854814000
firma / naziv: REPUBLIKA SLOVENIJA
naslov: Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

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
18710378 07.04.2017 15:16:43 609 - zaznamba javnega dobra 
18752059 11.04.2017 14:28:31 609 - zaznamba javnega dobra 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:

ID pravice / zaznambe 18710378
čas začetka učinkovanja 07.04.2017 15:16:43
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 1074 SPODNJA HUDINJA parcela 1625/1 (ID 670866)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek MIP - Direktorat za kopenski promet
opr. št. postopka 3752-2/2017
dodatni opis:
Nepremičnina ima status javno dobro - javna železniška infrastruktura
zveza - ID osnovnega položaja:

6787756 

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

št. 6
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ID pravice / zaznambe 18752059
čas začetka učinkovanja 11.04.2017 14:28:31
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 1783 GROSUPLJE NASELJE parcela 2148/1 (ID 3059894)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Vlada Republike Slovenije
opr. št. postopka 47805-2/2017/4
dodatni opis:
Odločba Vlade RS
zveza - ID osnovnega položaja:

6787756 

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

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 28.3.2021 - 17:23:16

Nepremičnina

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1138 1345/8

katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1345/8 (ID 2759217)

Plombe:

Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 6787758
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5854814000
firma / naziv: REPUBLIKA SLOVENIJA
naslov: Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

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
18710378 07.04.2017 15:16:43 609 - zaznamba javnega dobra 
18752059 11.04.2017 14:28:31 609 - zaznamba javnega dobra 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:

ID pravice / zaznambe 18710378
čas začetka učinkovanja 07.04.2017 15:16:43
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 1074 SPODNJA HUDINJA parcela 1625/1 (ID 670866)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek MIP - Direktorat za kopenski promet
opr. št. postopka 3752-2/2017
dodatni opis:
Nepremičnina ima status javno dobro - javna železniška infrastruktura
zveza - ID osnovnega položaja:

6787758 

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

št. 7
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ID pravice / zaznambe 18752059
čas začetka učinkovanja 11.04.2017 14:28:31
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 1783 GROSUPLJE NASELJE parcela 2148/1 (ID 3059894)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Vlada Republike Slovenije
opr. št. postopka 47805-2/2017/4
dodatni opis:
Odločba Vlade RS
zveza - ID osnovnega položaja:

6787758 

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

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 28.3.2021 - 17:23:45

Nepremičnina

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1138 1346/1

katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1346/1 (ID 240007)

Plombe:

Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 6787777
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5854814000
firma / naziv: REPUBLIKA SLOVENIJA
naslov: Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

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
18710378 07.04.2017 15:16:43 609 - zaznamba javnega dobra 
18752059 11.04.2017 14:28:31 609 - zaznamba javnega dobra 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:

ID pravice / zaznambe 18710378
čas začetka učinkovanja 07.04.2017 15:16:43
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 1074 SPODNJA HUDINJA parcela 1625/1 (ID 670866)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek MIP - Direktorat za kopenski promet
opr. št. postopka 3752-2/2017
dodatni opis:
Nepremičnina ima status javno dobro - javna železniška infrastruktura
zveza - ID osnovnega položaja:

6787777 

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

št. 8
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ID pravice / zaznambe 18752059
čas začetka učinkovanja 11.04.2017 14:28:31
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 1783 GROSUPLJE NASELJE parcela 2148/1 (ID 3059894)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Vlada Republike Slovenije
opr. št. postopka 47805-2/2017/4
dodatni opis:
Odločba Vlade RS
zveza - ID osnovnega položaja:

6787777 

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

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 28.3.2021 - 17:24:06

Nepremičnina

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1138 1350/1

katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1350/1 (ID 575008)

Plombe:

Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 6787778
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5854814000
firma / naziv: REPUBLIKA SLOVENIJA
naslov: Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

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
18710378 07.04.2017 15:16:43 609 - zaznamba javnega dobra 
18752059 11.04.2017 14:28:31 609 - zaznamba javnega dobra 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:

ID pravice / zaznambe 18710378
čas začetka učinkovanja 07.04.2017 15:16:43
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 1074 SPODNJA HUDINJA parcela 1625/1 (ID 670866)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek MIP - Direktorat za kopenski promet
opr. št. postopka 3752-2/2017
dodatni opis:
Nepremičnina ima status javno dobro - javna železniška infrastruktura
zveza - ID osnovnega položaja:

6787778 

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

št. 9
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ID pravice / zaznambe 18752059
čas začetka učinkovanja 11.04.2017 14:28:31
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 1783 GROSUPLJE NASELJE parcela 2148/1 (ID 3059894)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Vlada Republike Slovenije
opr. št. postopka 47805-2/2017/4
dodatni opis:
Odločba Vlade RS
zveza - ID osnovnega položaja:

6787778 

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

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 28.3.2021 - 17:24:28

Nepremičnina

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1138 1352

katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1352 (ID 3262477)

Plombe:

Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 6787780
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5854814000
firma / naziv: REPUBLIKA SLOVENIJA
naslov: Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

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
18710378 07.04.2017 15:16:43 609 - zaznamba javnega dobra 
18752059 11.04.2017 14:28:31 609 - zaznamba javnega dobra 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:

ID pravice / zaznambe 18710378
čas začetka učinkovanja 07.04.2017 15:16:43
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 1074 SPODNJA HUDINJA parcela 1625/1 (ID 670866)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek MIP - Direktorat za kopenski promet
opr. št. postopka 3752-2/2017
dodatni opis:
Nepremičnina ima status javno dobro - javna železniška infrastruktura
zveza - ID osnovnega položaja:

6787780 

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

št. 10
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ID pravice / zaznambe 18752059
čas začetka učinkovanja 11.04.2017 14:28:31
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 1783 GROSUPLJE NASELJE parcela 2148/1 (ID 3059894)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Vlada Republike Slovenije
opr. št. postopka 47805-2/2017/4
dodatni opis:
Odločba Vlade RS
zveza - ID osnovnega položaja:

6787780 

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

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 28.3.2021 - 17:24:47

Nepremičnina

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1138 1353

katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1353 (ID 1582800)

Plombe:

Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 6787787
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5854814000
firma / naziv: REPUBLIKA SLOVENIJA
naslov: Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

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
18710378 07.04.2017 15:16:43 609 - zaznamba javnega dobra 
18752059 11.04.2017 14:28:31 609 - zaznamba javnega dobra 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:

ID pravice / zaznambe 18710378
čas začetka učinkovanja 07.04.2017 15:16:43
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 1074 SPODNJA HUDINJA parcela 1625/1 (ID 670866)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek MIP - Direktorat za kopenski promet
opr. št. postopka 3752-2/2017
dodatni opis:
Nepremičnina ima status javno dobro - javna železniška infrastruktura
zveza - ID osnovnega položaja:

6787787 

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

št. 11
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ID pravice / zaznambe 18752059
čas začetka učinkovanja 11.04.2017 14:28:31
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 1783 GROSUPLJE NASELJE parcela 2148/1 (ID 3059894)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Vlada Republike Slovenije
opr. št. postopka 47805-2/2017/4
dodatni opis:
Odločba Vlade RS
zveza - ID osnovnega položaja:

6787787 

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

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 28.3.2021 - 17:25:05

Nepremičnina

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1138 1354

katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1354 (ID 4772469)

Plombe:

Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 2063977
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5854814000
firma / naziv: REPUBLIKA SLOVENIJA
naslov: Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

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
18710378 07.04.2017 15:16:43 609 - zaznamba javnega dobra 
18752059 11.04.2017 14:28:31 609 - zaznamba javnega dobra 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:

ID pravice / zaznambe 18710378
čas začetka učinkovanja 07.04.2017 15:16:43
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 1074 SPODNJA HUDINJA parcela 1625/1 (ID 670866)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek MIP - Direktorat za kopenski promet
opr. št. postopka 3752-2/2017
dodatni opis:
Nepremičnina ima status javno dobro - javna železniška infrastruktura
zveza - ID osnovnega položaja:

2063977 

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

št. 12
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ID pravice / zaznambe 18752059
čas začetka učinkovanja 11.04.2017 14:28:31
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 1783 GROSUPLJE NASELJE parcela 2148/1 (ID 3059894)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Vlada Republike Slovenije
opr. št. postopka 47805-2/2017/4
dodatni opis:
Odločba Vlade RS
zveza - ID osnovnega položaja:

2063977 

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

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 28.3.2021 - 17:26:04

Nepremičnina

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1138 1342/6

katastrska občina 1138 ŠENTJUR PRI CELJU parcela 1342/6 (ID 5109967)

Plombe:

Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 6787743
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5142733000
firma / naziv: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
naslov: Kolodvorska ulica 011, 1000 Ljubljana

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

št. 13
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