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TEHNIČNO POROČILO 

1.0 SPLOŠNO: 

Na osnovi naročila občine Kranjska Gora smo izdelali izvedbeni projekt za izvedbo ureditve 
hodnika za pešce in rekonstrukcije lokalne ceste v Dovjah. Za projekt ureditve lokalne ceste 
ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, saj bodo dela potekala znotraj varovalnega 
pasu obstoječe lokalne ceste. Projekt obsega ureditev rekonstrukcije vozišča lokalne ceste, 
ureditev hodnika za pešce in cestne razsvetljave vzdolž obstoječe lokalne ceste. 

 
Pregledna situacija  

 

2.0 OBSTOJEČE STANJE 

 
Lokacija ceste in cestnega odseka: 
 
Predvidena rekonstrukcija lokalne ceste poteka od parkirišča Aljaževega hrama do križišča pri 
Apartmajih Andrejka oziroma pri župnjišču. Obstoječe vozišče je širine med 4,0 in 5,0 m in je 
dotrajano, mestoma se pojavljajo mrežaste razpoke. Odvodnjavanje vozišča ni urejeno. 
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Slika 1: km 0,020, pogled na obstoječo lokalno cesto na območju priključka na 
parkirišče pri Aljaževem hramu, kjer je območje začetka rekonstrukcije vozišča in 
izgradnje hodnika za pešce. 
 

 

Slika 2: km 0,090, pogled na obstoječo lokalno cesto, na območju priključka poti 
pri kapelici. Na obstoječem vozišču lokalne ceste so vidne mrežne razpoke 
vozišča.  
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Slika 3: km 0,160, pogled na obstoječo lokalno cesto, ob desni strani je 
predvidena izvedba hodnika za pešce.  
 
 

 

Slika 4: km 0,220, pogled na obstoječo regionalno cesto, ob levi strani je 
predvidena rušitev obstoječega zidu 
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Slika 5: km 0,250, pogled na obstoječo lokalno cesto, ob desni strani je 
predvidena rušitev obstoječe kamnite škarpe in izvedba nove 
 
 

 

Slika 6: km 0,300, pogled na obstoječo lokalno cesto, ob desni strani je 
predvidena rušitev obstoječe kamnite škarpe in izvedba nove 
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Slika 7: km 0,330 pogled na obstoječo lokalno cesto na koncu trase predvidenega 
posega 
 
 
 

 

Slika 8: pogled na območje izvedbe rekonstrukcije lokalne ceste na koncu 
predvidene meje obdelave 
 

 
Površine za pešce: na obravnavanem odseku ni obstoječih površin za pešce  
 
Odvodnjavanje padavinske vode je delno urejeno prek dveh točkovnih litoželeznih rešetk in 
je speljano v obstoječo ponikalnico. 
 
Prometna oprema:  
Na vozišču ni obstoječih talnih označb, o vozišču so prometni znaki ki so v dobrem stanju.  
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Cestna razsvetljava: Na obravnavanem delu je cestna razsvetljava izvedena le mestoma in ni 
zadostna. Večina obstoječe razsvetljave poteka prek zračnih vodov.   
 
 
3.0 PROMETNI PODATKI  

Glede na to, da se ne da točno predvideti kapacitete lokalne ceste in cesta služi kot dostop 
do stanovanjskih hiš in kmetij in ter gozdnih površin (gozdov in travnikov), privzamemo da 
bo na njej majhna prometna obremenitev. 

 

4.0      PODLOGE ZA IZDELAVO PROJEKTA 

Za potrebe projekta je bil izdelan geodetski načrt terena v Gauss – Krugerjevem 
koordinatnem sistemu v merilo 1 : 500. Operativni poligon je vezan na poligonske točke 
državne mreže. 
 
5.0     SMERNICE ZA PROJEKTIRANJE 

 
Osnova za projekt je izdelan terenski ogled in sestanek na občini Kranjska Gora in krajevni 
sestanek v Mojstrani. 
 
6.0     GEOLOGIJA TERENA 
 
Na terenu je bil opravljen vizualni pregled. Območje sestavlja povrhnica iz humusa v debelini 
cca. 20 cm, nato sledi plast glinene zemljine debeline cca. 0,50 m. Vozišče je zaradi slabega 
odvodnjavanja dotrajano zato je potrebno spodnji ustoj v celoti zamenjati. V nižjih slojih se 
pojavljajo kompaktne apnenčaste kamenine.  

 

 

7.0   OPIS PREDVIDENIH REŠITEV 

Na območju rekonstrukcije ceste se zamenja celotne spodnji ustroj vozišča. Na novo se uredi 
odvodnjavanje, meteorno vodo se odvede do obstoječega odprtega jarka na vzhodni strani 
predmetnega območja, ki je oddaljen cca. 160 m. Ob lokalni cesti se izvede nov hodnik za 
pešce ob desni strani vozišča. Hodnik za pešce se denivilira od vozišča z granitnimi robniki 
prereza 15/25 cm, ki so dvignjeni 12 cm nad koto vozišča lokalne ceste. Hodnik za pešce je 
predviden v širini 1,40 m. Na območju se predmetnega posega se uredi cestne priključke 
obstoječih objektov ter dostope do kmetijskih površin. V sklopu ureditve se izvede tudi 
cestno razsvetljavo.  
Na območju predvidene gradnje je zaradi širitve vozišča in izgradnje hodnika za pešce 
potrebno porušiti nekaj obstoječih kamnitih opornih zidov, ki se jih nadomesti z novimi. Nad 
obstoječim parkiriščem pri Aljaževem hramu je zaradi izvedbe hodnika za pešce potrebno 
izvesti nov podporni zid, ki se ga obloži z zmrzlinsko odpornim kamenjem.  
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8.0  TRASIRNI ELEMENTI IN OSNOVNI PODATKI O PROJEKTIRANI CESTI 
 
Osnovne karakteristike tehničnih elementov so povzete po Zakonu o javnih cestah (Ur.l.RS, 
št. 33/2006), Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l.RS, št. 91/2005, 26/2006), Pravilnik o 
prometni opremi in signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l.RS, št. 110/2006, 
49/2008, 64/2008, 65/2008). 
 
Predvidena projektna hitrost za projektiranje in analizo geometrijskih elementov 
obravnavanih odsekov lokalne ceste znaša 40 km/h. Pri tem smo se navezali na obstoječe 
tehnične elemente znotraj naselja. Glavni kriterij za izbiro horizontalnih in vertikalnih 
elementov je prevoznost merodajnega vozila – osebni avto in tovornjak za spravilo lesa.  
 
Na podlagi tipskega vozila so izbrani tudi priključni radii, ki omogočajo zavijanje tipskega 
vozila v vse prometne smeri (TSC 03.344). 
 
Pri projektiranju se upoštevajo naslednje mejne vrednosti: 
Kategorija terena:  hribovit 
Prometni razred:  IV. Razred 
Projektna hitrost:  40 km/h 
Min. horizontalni radij: 30,82m  
Rmin. Vert. Radij konvks.: 900 m (40km/h) 
Rmin vert. Radij. konk.: 500 m (40 km/h) 

Karakteristični prečni profil ceste se določi glede na promet in plansko obdobje 20 let. 

Karakteristični profil regionalne ceste je naslednji: 

Cesta R3-652/1457 Čatež - Trebnje 
 
Lokalna cesta Dovje  
PLDP – ni znan, za dimenzioniranje voziščne 
konstrukcije je privzeta srednja prometna obremenitev 

 

 
Planska doba čl. 10 (let) 20 let 
Prometna funkcija ceste čl. 6 Dostopna cesta 
Vrsta terena čl. 15 hribovit 
Vrsta ceste čl. 7 Dostopna cesta  
Projektna hitrost – 16. člen (km/h) 40 km/h 
Utemeljitev morebitnih odstopanj 16. člen Cesta poteka v naselju 
NPP čl. 28 – širina voznega pasu 2, 05 m 
NPP člen 34 – širina robnega pasu - 
NPP člen 25 – širina varovalnega pasu 0,50 m 
NPP člen 9 – širina površin za pešce (m) 0,90 m 
NPP člen 37 – širina bankine / berme (m) 0,50 m 
NPP člen 38 – širina koritnice / mulda (m) / 
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9.0. TEHNIČNI ELEMENTI PROMETNIH POVRŠIN ZA PEŠCE IN KOLESARJE 
 
Na celotnem območju urejanja se izvede hodnike za pešce ob desni strani vozišča. Na mestih 
novih prehodov za pešce je potrebno izvesti klančine za invalide – pogreznjeni robnik 
minimalne širine 1,50 m in z nagibom 15.00%, ki se jo neposredno priključi na nivo vozišča. 
Klančina se izvede kot je prikazano v detajlih v grafičnem delu načrta gradbenih konstrukcij – 
cesta.  
 
 

 
Izvedba klančine na mestu zaključka hodnika 

 
Robniki (dvignjeni, spuščeni, poševni) so element za višinsko ločitev vzdolžnih površin na 
cestišču. Robniki ob vozišču so granitni dimenzije 15/25 cm, na zunanji strani hodnika za 
pešce pa granitna kocka dim. 10/10/10 cm. Širina hodnika za pešce je 1,70m, kjer je izveden 
na novo, ostali obstoječi hodniki za pešce so mestoma ožji in niso predmet tega projekta.  
 
 
10.1 PREDDELA 
 
Dela povezana s preddeli v splošnem zajemajo: 

• Geodetska dela; 
• Čiščenje terena (odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev, odstranitev prometne 

signalizacije in opreme, porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij, porušitev in 
odstranitev objektov); 

• Ostala preddela (omejitve prometa, pripravljalna dela pri objektih, začasni objekti, 
odškodnine); 

• Predhodna dela za popravilo objektov; 
 
10.1.1 GEODETSKA DELA 
 
V območju izvedbe je potrebno zakoličiti nove robnike ob vozišču, robove vozišča, meteorno 
kanalizacijo ter traso cestne razsvetljave. Upravljavci komunalnih vodov morajo pred 
pričetkom izvedbe del zakoličiti vse obstoječe komunalne vode.  
 
 
10.1.2 ČIŠČENJE TERENA 
 
V območju izvedbe hodnika za pešce in rekonstrukcije lokalne ceste je potrebno očistiti 
predvideni območje predvidenega posega. Potrebno je izvesti odriv humusa, muljasto–
peščeni material ter vse obstoječe grmičevje in drevesa, ki tangirajo izgradnjo. Na mestih 
širitve je potrebno odstraniti obstoječe kamnite zidove. Pri čiščenju terena bo potrebno 
odpadni material odpeljati na deponijo gradbenega materiala.  
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10.1.3 OSTALA PREDDELA 
 
Ostala preddela zajemajo predvsem aktivnosti povezane z zavarovanjem gradbišča – 
gradbene jame in ureditev oziroma omejitev prometa. Obravnavani odsek državne ceste 
mora biti stalno prevozen in temu primerno mora biti izbran tip zapore in ustrezno 
zavarovano gradbišče. Vse gozdne poti, poljske poti in dostopi do stanovanjskih objektov 
morajo biti v času gradnje brez ovir. Način gradnje in zavarovanje gradbišča mora biti 
izbrana na tak način, da je omogočen nemoten prehod živali in ljudi tudi med gradnjo. 
 
 
10.2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 
 
Dela povezana z zemeljskimi deli zajemajo: 

• Izkopi; 
• Planum temeljnih tal; 
• Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato; 
• Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj; 
• Brežine in zelenice; 
• Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala. 

 
 
 
10.2.1 IZKOPI 
 
V območju ureditve je predviden izkop celotnega ustroja obstoječe ceste in izkop za spodnji 
ustroj razširjenega dela lokalne ceste in hodnika za pešce. 
 
Širok izkop se izvede v naklonu (minimalni naklon vsaj 3%), tako, da bo preprečeno 
zastajanje vode. Izvajanje izkopov naj poteka po zgoraj navedenih navodilih in pod 
strokovnim geomehanskim nadzorom. Če bi se pri izkopih pokazale večje razlike v sestavi tal 
od opisanih oziroma, če bi se pojavili močnejši dotoki talne vode je potrebno takoj obvestiti 
geomehanika in projektanta, ki bosta na osnovi pregleda določila morebitne dodatne ukrepe. 
Za popis del so bile izvedene predizmere količin iz prečnih profilov, izravnava količin je bila 
narejena s pomočjo situacije.  
 
10.2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL 
 
V območju izvedbe je potrebno ustrezno pripraviti planum temeljnih tal. 
Na utrjeno in ustrezno pripravljeno podlago planuma izkopa se lahko vgradi konstrukcija 
spodnjega ustroja. Pri gradnji je potrebno upoštevati določila navedena v: 
TSC 06.720, 2003 – Meritve in preiskave, deformacijski moduli vgrajenih materialov; 
TSC 06.713, 2004 – Meritve gostote, postopki kontinuiranih površinskih dinamičnih meritev. 
 
 
10.2.3 NASIPI, POSTELJICA 
 
V območju ureditve, je potrebno na mestih izgradnje spodnjega ustroja voziščne 
konstrukcije, vgraditi ustrezno drenažno plast iz kamnitega materiala skladno s TSC 06.100: 
2003 – Kamnita posteljica in povozni plato oziroma. 
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Pri izvedbi se v celoti izvede nov spodnji ustroj. V primeru, da izkopan material na območju 
vkopa, ustreza materialu za izvajanje nasipa, se lahko le-ta uporabi, sicer je potrebno 
dokazano ustrezen material zagotoviti s stranskega odvzema (nadzor!). 
 
Kamniti material mora biti zmrzlinsko odporen. Kamnit material se vgrajuje po slojih debeline 
20 cm s sprotnim uvaljanjem. 
 
 
10.2.4 BREŽINE IN ZELENICE 
 
Na celotnem območju gradnje, je potrebno brežine ustrezno zatraviti oziroma ozeleniti z 
avtohtonimi rastlinami, ki se jih pred gradnjo ustrezno deponira. Humus je potrebno po 
potrebi zagotoviti s stranskega odvzema. Med samo gradnjo naj bo posega izven območja 
gradnje čim manj kakor tudi vpliva na bližnje rastline in okolje. 
V območju navezav na obstoječe stanje je potrebno ponovno urediti obstoječo zelenico, 
poškodovane rastline pa nadomestiti z novimi. 
 
 
10.2.5 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREJANJE DEPONIJ MATERIALA 
 
V območju izvedbe je potrebno med gradnjo material, ki dokazano ustreza in je primeren za 
vgradnjo deponirati na parceli ali na začasni deponiji izvajalca gradbenih del (odstranjen 
humus, rastline, nasipni material). Manjkajoči material se zagotovi s stranskega odvzema, 
višek materiala se odpelje na deponijo. 
 
Ves neustrezen material (odstranjena voziščna konstrukcija, odpadni gradbeni material) se 
deponira na deponiji gradbenega materiala.  
 
10.3 VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA 
 
Dela povezana z voziščno konstrukcijo zajemajo: 

• Nosilne plasti (nevezane nosilne plasti, vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi in 
bitumenskimi vezivi, vezane zgornje nosilne in nosilno-obrabne plasti z bitumenskimi 
vezivi; 

• Obrabne plasti (nevezane obrabne plasti, vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti –
bitumenski betoni, vezane asfaltne obrabne in zaščitne plasti – liti asfalti, vezane 
obrabne in zaporne plasti – površinske prevleke, vezane asfaltne obrabne plasti – 
drenažni asfalti, vezane obrabne in zaporne plasti – drobir z bitumenskim mastiksom, 
vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – tankoplastne prevleke, vezane nosilne in 
obrabne plasti – cementni betoni); 

• Robni elementi vozišč (robni trakovi, robniki, obrobe); 
• Bankine. 

 
Dimenzije voziščne konstrukcije so podane v poglavju T.11 Dimenzioniranje voziščne 
konstrukcije.  
 
Globina zmrzovanja na obravnavanem področju je hm=100cm. Hidrološki pogoji so 
upoštevani kot neugodni, zemljine pod voziščno konstrukcijo pa so večinoma ne-odporne 
proti učinkom zmrzovanja. Potrebna debelina voziščne konstrukcije je tako hmin > 0,7 x hmin 
= 70 cm. 
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10.3.1 NOSILNE PLASTI 
 
Pri vgradnji nosilnih plasti voziščne konstrukcije, je potrebno upoštevati: 
 

• TSC 06.200, 2003, Nevezane nosilne in obrabne plasti; 
• TSC 06.330, 2003, Vezane spodnje nosilne z bitumenskimi vezivi; 
• TSC 06.100, 2003 – Kamnita posteljica in povozni plato. 

 
10.3.2 OBRABNE PLASTI 
 
Pri vgradnji obrabnih plasti voziščne konstrukcije, je potrebno upoštevati: 

• TSC 06.411, 2004, Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, bitumenski betoni; 
• TSC 06.414, 2004, Vezane asfaltne obrabne in zaščitne plasti, liti asfalti; 
• TSC 06.416, 2003, Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, tankoplastne prevleke; 

 
 
10.3.4 ROBNI ELEMENTI VOZIŠČA 
 
V območju izvedbe se na mestu hodnikov za pešce se izvede dvignjene granitne robnike dim. 
12/25 cm. Na zunanji strani obnovljenih hodnikov za pešce se hodnike zaključi z granitno 
kocko dim. 10/10/10 cm. Robnik je dvignjen nad obstoječo koto vozišča v območju hodnikov 
za pešce za 0.12 m.  
 
10.3.5 BANKINE IN BERME 
 
V karakterističnem prerezu je prikazana utrjena bankina širine 0.50 m za vrtnim robnikom na 
hodniku za pešce.  
 
 
10.4. ODVODNJAVANJE 
 
Obstoječe odvodnjavanje je prek bankine v teren, zato se odvodnjavanje izvede na novo.  
 
V območju izvedbe dela povezana z odvodnjavanjem zajemajo: 
 

• Površinsko odvodnjavanje; 
• Globinsko odvodnjavanje – kanalizacija; 
• Jaški; 

 
 
10.4.2 POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE 
 
Asfaltne mulde 
Površinsko odvodnjavanje obsega vsa dela, ki so potrebna za ureditev muld (v območju 
prestavljenega avtobusnega postajališča) preko katerih se meteorna voda z vozišča steka 
preko vtočnih jaškov v kanalizacijski sistem meteorne vode ter nato razpršeno v okolje. V 
ostalem delu se ohrani obstoječe odvodnjavanje. 
Mulda je širina 0.50 m, vzdolžni padec pa je enak padcu obstoječega vozišča. Skladno z 
izvedbo nove asfaltne mulde je predvidno tudi ustrezno število vtočnih jaškov, kjer se 
meteorna voda ustrezno odvodnjava v meteorni kanal. Točna lega predvidene mulde in 
točnih jaškov je razvidna grafičnega dela projekta.  
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10.4.1 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE  
 
Kanalizacija 
Na celotnem območju je že obstoječa meteorna in mešana kanalizacija. Na novo se izvede le 
kanalizacijo na območju prestavljenega avtobusnega postajališča. Uporabijo se PVC cevi fi 
200 mm. Mestoma se izvede tudi drenaže, ki so razvidne iz grafičnega dela projekta. 
 
Izbira materiala 
Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo PVC cevi SN8 (lahko tudi druge plastične 
mase, ki dokazujejo izpolnjevanje ustreznih standardov z ustreznimi A-testi). Spoji se izvršijo 
s fazonskimi kosi. Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Če se bodo 
vgrajevali druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene (prepustnost, 
hrapavost, nosilnost). Na mestu kjer je zunanja obtežba večja od dopustne obtežbe podane 
v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi 
tam, kjer je manj nadkritja nad temenom cevi kot 80 cm. 
 
Pogoji vgrajevanja cevi 
Vgradnjo PVC in PE cevi in fazonskih elementov morajo izvajati usposobljeni delavci pod 
strokovnim nadzorom. Potrebno je upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki 
so položeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610.  
Jarek mora biti dimenzioniran in izkopan tako, da je zagotovljeno strokovno in varno 
vgrajevanje cevovoda. Če je med gradnjo potreben dostop do zunanje stene pod terenom 
ležečih objektov, npr. jaškov, je treba urediti zavarovan in najmanj 0,5 m širok delovni 
prostor. Kjer sta v istem jarku ali pod istim nasipom položena dva ali več cevovodov mora bit 
v območju med cevmi minimalni delovni prostor. Če ni drugače določeno mora vodoravna 
razdalja med cevmi znašati 0,35 m za cevi do vključno DN 700 in 0,5 m za cevi večje od DN 
700. 

 
Najmanjša širina jarka, v odvisnosti od nazivnega premera cevi (DN) lahko znaša: 
 Najmanjša širina jarka ( Dz + x ) v m 
 Neopažen jarek 
 

Opažen jarek 
β > 600 β < 600 

<225 Dz + 0,40 Dz + 0,40  
>225 do < 350 Dz + 0,50 Dz + 0,50 Dz + 0,4 
>350 do <70 Dz + 0,70 Dz + 0,70 Dz + 0,40 
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V vrednosti Dz + x, pomeni x/2 minimalni prostor med cevjo in steno jarka, oz. varovalnim 
opažem. 
 
Globina jarka (m) Najmanjša širina jarka (m) 
<1,00 Ni podana 
>1,00 <1,75 0,80 
 
Pri izkopu jarka oz. pri izdelavi posteljic je potrebno paziti na ustrezen padec kanalizacijskega 
cevovoda, ki mora ustrezati zahtevam projekta. Med polaganjem cevovoda morajo biti 
izkopani jarki suhi, v njih ne sme biti deževnice, precejen vode, izvirov vode ali vode iz 
puščajočega cevovoda. Načini odvodnjavanja ne smejo vplivati na območje cevovoda in na 
cevovod. Podvzeti je potrebne ukrepe, da se med odvodnjavanjem prepreči izpiranje drobnih 
frakcij materiala. 
 
 
Na mestu, kjer je zunanja obtežba večja od dopustne obtežbe podane v navodilih 
proizvajalca cevi, je potrebno cevi obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je 
manj kritja nad temenom cevi kot 80 cm. 
 
Tesnost cevovodov. jaškov in revizijskih komor je potrebno preskusiti ali z zrakom (postopek 
"L'). ali z vodo (postopek 'W"). 
 
 
10.4.2 JAŠKI  
 
V območju ureditve poteka je predvidena izvedba nove meteorne kanalizacije. Izvede se 
nove vtočne in revizijske jaške. Na mestih požiralnikov – vtoki pod robniki se predvidi izvedba 
vtočne rešetke ki je integriran del robnika, kot npr. rešetka Selekta, kot je prikazano v 
grafičnem delu projektne dokumentacije.  

Za zagotavljanje nepropustnosti jaškov je potrebno kvalitetno izvesti stike cevi in priključke 
na betonski jašek. Pri dnu jaška se izdela betonsko ležišče z betonom C20/25 nato se postavi 
vertikalno prefabriciran kanalizacijski jašek iz vodoneproustnega materiala. Pri vrhu jaška se 
izdela AB ploščo in vgradi LTŽ pokrov 400/400mm nosilnosti 250kN, na povoznih površinah 
pa nosilnosti 400kN. Stiki cevi z jaški morajo biti zatesnjeni z vodotesnim materialom in 
preizkušeni. Pri uporabi jaškov iz PVC ali PE materialov se za polaganje in izvedbo upošteva 
navodila proizvajalca.  

Vtočni jaški so dimenzije 500 mm in izvedeni s peskolovom globine 80 – 100 cm. Peskolove 
je potrebno redno vzdrževati oziroma čistiti. Čiščenje peskolovov je potrebno vršiti v 
spomladanskem času po končani zimi ter ob vseh večjih neurjih, ki bi lahko zapolnili 
peskolove. 

Zaradi dokaj strmega in nepropustnega terena se vod odpelje prek nove meteorne 
kanalizacije do odprtega meteornega jarka, ki je lociran cca. 160 m vzhodno od mesta 
predvidene rekonstrukcije lokalne ceste.  
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11. DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 
 
Račun dimenzioniranja zgornjega ustroja  cestišča  smo izvedli po TSC 06. 410:2009.   
  

Predlog izvedbe voziščne konstrukcije 

V obdobju trajanja 20 let je ocenjena merodajna prometna obremenitev za lokalno cesto 
naslednja: 
 
T20 = do 2 x 105 NOO 82 kN (lahka prometna obremenitev) 
 
Prometno obremenitev T20 = 2 x 105  preh. NOO 82 kN uvrščamo v lahko prometno 
obremenitev: LO (2⋅105 ≤ T20 ≤ 6⋅105  preh. NOO 82 kN). 

 
Sestava tal 
Nosilno podlago voziščni konstrukciji predstavljajo apnenci in dolomiti, tudi grušč žlindre se 
pojavi lokalno. Ti materiali so srednje odporni na zmrzovanje. 

 
Zmrzlinska odpornost : Skupna debelina v voziščno konstrukcijo vgrajenih in proti škodljivim 
učinkom mraza odpornih materialov hmin 

 

Globina zmrzovanja h (cm) 100 

Hidrološki pogoji neugodni 

Material pod VK neodporen  
0,7 

hmin (cm) 70 
 

Nosilnost planuma spodnjega ustroja  CBR vrednosti izkazujejo vrednosti  CBR: od 4,5 % > 
12 %.  Celotno traso smo dimenzionirali na najnižjo vrednost CBR = 4,5 %.  

Minimalne dimenzije voziščne konstrukcije, upoštevaje, da na obstoječem makadamskem 
vozišču dosežen  CBR = 10 %. 
 

Material Debelina 
di (cm) 

Faktor 
ekvivalentnosti 
materiala ai 

Debelinski indeks 
Di = di x ai 

Asfaltna zmes 11 0,38 4,18 
Nevezana zmes zrn prodca 25 0,11 2,75 

SKUPAJ 32   6,93 
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Izbrane dimenzije in sestava voziščne konstrukcije mora ustrezati skupnemu debelinskemu 
indeksu Dpotr = 6,93.  
 
Predlog izvedbe voziščne konstrukcije  
 

Material Debelina 
di (cm) 

Faktor 
ekvivalentnosti 
materiala ai 

Debelinski indeks 
Di = di x ai 

AC 11 surf B70/100, A3 
 

3 0,42 1,26 

AC 22 base B50/70, A4 7 0,35 2,45 

Tamponski drobljenec TD 32 25 0,14 3,50 

Kamnita greda 35   0 

SKUPAJ 70   7,21 

 
V kamnito posteljico in v nevezano nosilno plast naj se vgrajuje material v skladu s TSC 
06.100:2003 in TSC 06.200:2003. Nosilnost na planumu posteljice naj se kontrolira s statično 
ali dinamično ploščo.  Deformacijski moduli morajo znašati: 
 
Ev2 > 80 MN/m2 in  Ev2 / Ev1 < 3, oziroma Evd > 35 MN/m2.  
 
Minimalna dosežena vrednost deformacijskega modula je lahko do 20 % manjša od 
zahtevane vrednosti. 

 

Na hodnikih za pešce se izvede naslednji spodnji ustroj: 
 

Material Debelina 
di (cm) 

Faktor 
ekvivalentnosti 
materiala ai 

Debelinski indeks 
Di = di x ai 

 AC 8 surf B70/100, A5 4 0,42 1,68 

Tamponski drobljenec TD 32 25 0,14 3,50 
Kamniti nasipni material  
- posteljica 

30   0 

SKUPAJ 59   5,18 

  
 
V kamnito posteljico in v nevezano nosilno plast naj se vgrajuje material v skladu s TSC 
06.100:2003 in TSC 06.200:2003. Nosilnost na planumu posteljice naj se kontrolira s statično 
ali dinamično ploščo.  Deformacijski moduli morajo znašati: 
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Ev2 > 80 MN/m2 in  Ev2 / Ev1 < 3, oziroma Evd > 35 MN/m2.  
 
Minimalna dosežena vrednost deformacijskega modula je lahko do 20 % manjša od 
zahtevane vrednosti. 

 

12 KOMUNALNI VODI 

12.1 Vodovod 

Na omenjenem odseku poteka obstoječi vodovod. 

  

1. Na območju predvidene gradnje se nahaja vodovodno omrežje, zato je potrebno pri 
izgradnji upoštevati predpisane odmike in paziti, da ne pride po poškodb obstoječih 
vodovodnih cevovodov 

2. Zaradi nemotene oskrbe mora investitor oziroma izvajalec del vsaj 30 dni pred pričetkom 
del obvestiti upravljavca vodovodnega omrežja Komunalo Trebnje o pričetku del. Pred 
izvedbo del mora izvajalec pri upravljavcu naročiti zakoličbo obstoječega vodovodnega 
omrežja na stroške investitorja.  

Investitor gradnje je dolžan zagotoviti nadzor upravljavca vodovoda tekom obnove ulice. V 
kolikor bi izvajanje del kakorkoli ogrožalo vodooskrbo območja, lahko nadzor upravljavca 
vodovoda zahteva dodatne zaščitne ukrepe oz. ustaviti dela, dokler se ne izpolnijo dodatni 
ukrepi po zahtevah upravljavca. Strošek nadzora krije investitor oz. izvajalec del. 

Pred dokončnim urejanjem terena v prvotno stanje, mora izvajalec del, upravljavcu 
vodovodnega omrežja omogočiti, da preveri delovanje vseh vodovodnih elementov (zasuni, 
hidranti, cevi, ...) na trasi posega. V kolikor se ugotovi, da so bili vodovodni elementi med 
gradnjo poškodovani se morajo le ti elementi sanirati. Stroške sanacije krije izvajalec, 
montažna dela lahko opravi le upravljavec vodovodnega omrežja Hydrovod d.o.o.. 

Vsi vidni deli vodovoda (podzemni hidranti, cestne kape, pokrovi jaškov, ...) morajo biti 
dvignjeni na končno višino terena, tako da so vidni tudi po asfaltiranju in ureditvi okolice. 
Vgradilne garniture zasunov, morajo biti vgrajene vertikalno 10 cm pod nivojem terena 
(cesta, pločnik, asfaltna mulda...). 

Stroški morebitne odprave poškodb nastalih na obstoječem vodovodnem cevovodu in 
vodovodnih priključkih, v zvezi s predmetno gradnjo, bremenijo investitorja, oz. izvajalca 
del. Vsa morebitna zgoraj navedena montažna dela izvrši upravljavec vodovoda. 

Pri tehničnem pregledu objekta, mora sodelovati pooblaščena oseba upravljavca vodovoda. 
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12.2 Elektrika 

Na območju poteka pretežno obstoječi NN zračni vod, le v km 0,2+00,00 predmetno lokalno 
cesto prečka obstoječi zemeljski elektro kablovod. Dela v območju zemeljskega voda je 
obvezno potrebno izvajati z ročnim izkopom. Predvidena je izvedba zaščite obstoječega 
kabelskega voda s stf cevjo fi 160 cm z obetoniranjem. Med km 0,060 in km 0,100 območje 
tangira zračni srednjenapetosni kablovod.  
 
Na območju je predvidena prestavitev enega droga srednje napetosnega elektro voda v km 
0,080 ter prestavitev obstoječih drogov nizkonapetostnega kablovoda v km 0,234 in v km 
0,317. Dela prestavitve mora izvajati upravljale posameznega voda.  
 
SPLOŠNI POGOJI ZA IZVEDBO Z OPISOM DEL 
 
Prestavitev NN voda mora biti izvedena po veljavnih predpisih in navodilih. Vodja gradbišča 
mora pri izvajanju del poskrbeti za upoštevanje predpisov in predpisov o varstvu pri delu.  
 
Vsa dela pri prestavitvi, nadzemnega NN priključka, montaži kabelskih glav in spojk se 
morajo izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ki so navedeni v 
projektu ter z upoštevanjem določil Zakona o varstvu in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99, 
št. 64/01), Pravilnika o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z delovnimi 
pripravami in napravami (Ur. l. SFRJ št. 18/67 in 18/91), Pravilnika o varstvu pri gradbenem 
delu (Ur.l. SFRJ št. 42/68), Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka 
(Ur. l. RS št. 29/92), Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS št. 
89/99), Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur. l. RS št. 
89/99) Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih 
(Ur. l. RS št. 89/99), Pravilnika o varnostnih znakih (Ur. l. RS št. 89/99). 
Zaradi izvajanja del na trasi obstoječih 1 kV kablov je potrebno upoštevati zaščitne ukrepe, ki 
izhajajo iz določil Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS št. 
101/05), Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur.i. RS 
št. 41/09), Pravilnika o tehničnih normativih za zaščito nizkonapetostnih omrežij in 
pripadajočih transformatorskih postaj (Ur. l. SFRJ št. 13/78). 
 
Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo 
elektro vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini 
elektroenergetskih vodov in naprav. 
 
Najmanj 7 dni pred pričetkom del je potrebno zagotoviti zakoličbo kablovodov in nadzor nad 
izvedbo del s strani upravljavca elektroenergetskega omrežja. Investitor nosi odgovornost za 
časovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih del. V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na 
elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z izkopi in poklicati lastnika 
elektroenergetskih naprav. Lastnik elektroenergetskih naprav ne prevzema nobene 
odgovornosti za škodo, ki bi nastala na obstoječih elektroenergetskih napravah zaradi 
gradnje obravnavanega objekta. Pri delih v bližini elektroenergetskih naprav je potrebno 
upoštevati: Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. 1. RS št. 56/99, 64/01),Pravilnik o 
varstvu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. 1. RS št. 29/92),Pravilnik o varnosti in 
zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. 1. RS št. 101/04). 
 
Vsa križanja z obstoječimi elektroenergetskimi podzemnimi vodi in paralelne poteke, je 
potrebno geodetsko posneti in posnetek v pisni in elektronski obliki dostaviti Elektru 
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Ljubljana, d.d. najkasneje na dan tehničnega pregleda. Vsa dela v bližini električnih vodov in 
naprav je možno izvajati samo ročno in pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro 
Ljubljana, d.d. Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno izvajati samo ročno in 
pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Ljubljana, d.d. 
 
Investitorja bremenijo vsi stroški morebitne prestavitve ali predelave elektroenergetske 
infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo. 
 
 

12.3 Telekomunikacijski kabel 

Na območju ureditve hodnikov za pešce, rekonstrukcije lokalne ceste in izvedbe cestne 
razsvetljave poteka obstoječe TK omrežje. Na območju tangiranega zemeljskega TK 
kablovoda je predvidena zaščita obstoječega voda s STF cevjo fi 110 z obetoniranjem.   
 
1. Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in 

prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor 
oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na 
telefonsko številko kontaktne osebe. Prestavitve obstoječega TK omrežja niso 
predvidene, v kolikor bi do njih prišlo se mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja 
in soglasja lastnikov zemljišč. 

2. Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z 
ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak 
konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali 
odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaških ne smejo 
potekati vodi drugih komunalnih napeljav. 

3. Vsa dela v zvezi z zaščito in morebitnimi prestavitvami tangiranih TK kablov izvede 
Telekom Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba 
del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali 
izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije. 

4. Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in 
prestavitve TK omrežja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako 
bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem 
objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. 

5. Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. št. 080 1000. 
6. Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo 

uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljalcu TK omrežja naročiti 
kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaščite tangiranega TK omrežja in si 
pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih. 

 

12.4 Cestna razsvetljava 

Za projekt je izdelan ločen načrt cestne razsvetljave, ki je priložen projektu.  

 

12.5 METEORNA KANALIZACIJA 

Meteorna kanalizacija je opisana v poglavju 10.4. Odvodnjavanje 
 

12.6 MINIMALNI ODMIKI MED POSAMEZNIMI KOMUNALNIMI VODI 
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Pri umeščanju posameznih komunalnih vodov v prostor je potrebno upoštevati minimalne 
predpisane odmike od obstoječih komunalnih vodov. V kolikor je upravljavec posameznega 
voda podal odmike in pogoje za katere posamezni minimalni odmiki veljajo, je potrebno 
upoštevati slednje. 

 

VRSTA 
VODA 

PTT kabli 
Sign. K 

El. kabli 
1 – 10 kV 

El. kabli 
10 – 35 kV 

Plinovod 
razd. glav. 

Vodovod 
razd. glav. 

Toplovod 
razd. glav 

Kanalizacija 

PTT kabli 
Sign. K 0,07 0,30-0,50 1,00 0,30-0,60 0,30-0,60 0,50-0,80 1,00-1,50 

El. Kabli  

1 – 10 kV 
0,50 0,07-0,08 0,08-0,10 0,50 0,50 1,00-2,00 1,00-1,50 

El. Kabli 
10 – 35 kV 1,00 0,08-0,10 0,20 0,50-0,80 0,80-1,00 1,00-2,00 1,00-1,50 

Plinovod 
razd. glav 

0,30 

0,60 

0,50 

0,50 

0,50 

0,80 
- 

0,50 

0,50 

0,30 

0,50 

1,00 

1,50 

Vodovod 
razd. glav 

0,30 

0,60 

0,50 

0,50 

0,80 

1,00 

0,50 

0,50 
- 

0,80 

1,00 

1,00 

1,50 

Toplovod 
razd. glav 

0,50 

0,80 

1,00 

2,00 

1,00 

2,00 

0,30 

0,50 

0,80 

1,00 
- 

1,50 

2,00 

Kanalizacija 1,00 

1,50 

1,00 

1,50 

1,00 

1,500 

1,00 

1,500 

1,00 

1,50 

1,50 

2,00 
- 

Najmanjše razdalje med vzporedno položenimi komunalnimi napravami (zunanji robovi KV) 

 

 

Elektroenergetski kabli VRSTA 
VODA 

do 1 kV 1-10 
kV 

10-35 
kV 

PTT 
prosto 

PTT       
v 
bloku 
ali cevi 

Vodovod Plinovod Toplovod Kanalizacija 

do 1 
kV 

- 0,08 0,10 0,50 0,30 0,30-0,50 0,30-0,50 0,50 0,30 

1 – 10 
kV 

0,08 - 0,15 0,50 0,30 0,50 0,50 0,50 0,30 

E
l.

 k
ab

li 

10 – 
35 kV 

0,10 0,15 - 1,00 0,50 0,50 0,50 0,80 0,30 

PTT prosto 0,50 0,50 1,00 - 0,10 0,30 0,30 0,60 0,30 

PTT v cevi 
ali v bloku 

0,30 0,30 0,50 0,10 - 0,20 0,50 0,50 0,20 

Vodovod 0,30-0,50 0,50 0,50 0,30 0,20 - 0,20 0,20 0,20 

Plinovod 0,30-0,50 0,50 0,50 0,30 0,50 0,20 - 0,20 0,20 
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Toplovod 0,60 0,70 0,80 0,60 0,50 0,20-0,30 0,20 - 0,20 

Kanalizacija 0,30 0,20 0,30 0,30 0,20 0,10 0,20 0,20 - 

Najmanjše vertikalne medsebojne višine kom. Vovod v primeru križanja (zunanji robovi KV) 
 

13. PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA  

Cesta poteka v naselju. Temu primemo bo tudi  upoštevana postavitev in izvedba vertikalne 
in horizontalne prometne signalizacije. Upoštevana računska hitrost na trasi ceste je 50 
km/h. Vsi novi prometni znaki bode iz aluminijaste pločevine, simboli in napisi bodo izvedeni 
na visoko kvalitetni svetlobno odbojni foliji 3M.  

Prometna signalizacija bo upoštevala že sedaj postavljene znake, to so znaki za izrecne 
odredbe, znaki za obvestila in turistična signalizacija. Navedena signalizacija se prilagodi 
(prestavi ali odstrani). Večina prometnih znakov na območju se ohrani, dodajo se novi 
prometni znaki predvsem za označitev prehodov za pešce ter označitev avtobusnega 
postajališča.  

Skrajni robovi prometnih znakov morajo biti od roba vozišča odmaknjeni s skrajnim robom 
najmanj 0,35 cm, v primeru, da je vozišče zaključeno z betonskim robnikom in največ 2,0 m.  

Postavitev prometne opreme in signalizacije zajema: 
• Pokončna oprema cest 
• Označbe na voziščih 
• Oprema za vodenje prometa 
• Oprema za zavarovanje prometa 
• Oprema cest za zimsko sluţbo 
• Druga prometna oprema cest 

 
Prometna ureditev je prikazana v situaciji prometne ureditve in priloženi tabeli prometnih 
znakov, ki se nahaja v grafičnem delu projektne dokumentacije. 

13.2 POKONČNA OPREMA CEST 

Podatki o cestni signalizaciji in opremi so vsebovani v katastru signalizacije (KATSIG), ki 
vključuje podatke o signalizaciji, opremi cest, križiščih, svetlobno signalnih napravah, ter 
cestni razsvetljavi. Vsi neustrezno postavljeni, vsebinsko neprimerni in poškodovani prometni 
znaki in oprema, se odstranijo in nadomestijo z novimi. 
 
Vsi znaki so izdelani iz aluminijaste pločevine in na robovih ojačani. Uporabi se stebre iz 
vroče cinkanih jekleni cevi Ф 64 mm. Stebre se vgradi v temelje iz cementnega betona Ф 30 
cm globine 0.80 m. Dimenzije stebrov in lokacija postavitve je razvidna iz tabele znakov. 
Nosilne konstrukcije so izdelane iz jekla in zaščitene proti koroziji s postopkom vročega 
cinkanja. Na vseh priključnih krakih večjih priključkov je promet urejan s pomočjo prometnih 
znakov za odstop prednosti 2102 (Ustavi!).  
Vsa vertikalna prometna signalizacija se postavi na višino 2,25 m na območju hodnika za 
pešce, oziroma 1.50 m na območju brez hodnika za pešce. 

Parametri za prometne znake so naslednji: 



 
 
 

Tehnično poročilo                                                                                                             
 

Stran 21 od 23 

1. Velikost prometnih znakov: 
 

• Premer kroga prometnega znak za obvestila 60 cm na mestih kjer je vozišče ožje od 
7.0m ali 90cm kjer je vozišče širše od širine 7.0m, 

• Stranica kvadrata prometnega znak za obvestila 60 cm na mestih kjer je vozišče ožje 
od 7.0m ali 90cm kjer je vozišče širše od širine 7.0m, 

• Stranica trikotnega prometnega znak za nevarnost 90 cm na mestih kjer je vozišče 
ožje od 7.0m ali 120cm kjer je vozišče širše od širine 7.0m, 

• Stranica pravokotnika prometnega znak za obvestila 90 × 100 cm, 
• Dopolnilna tabla ne sme biti ožja od 2/3 dolžine in širša od stranice/premera, 
• Dopolnilna tabla ne sme biti višja od 2/3 svoje dolžine. 

2. Oblika in barva: 
 
Na območju obdelave so predvideni prometni znaki kot je prikazano v situacijah prometne 
ureditve in tabelaričnem prikazu prometne signalizacije in opreme ter opisano v tehničnem 
poročilu. 
 
3. Temeljenje:  b.c. Ф 30 cm, globina 80 cm, C10/15 
 
Prometni znaki so prikazani na situaciji prometne ureditve v grafičnem delu projekta. 
 

Pri določitvi lege prometnih znakov in njihovo vrsto se upošteva Pravilnik o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS št 99/15).  

13.3 OZNAČBE NA VOZIŠČIH 

Označbe na vozišču v križiščih so debeloslojne in izvedene strojno z vročo plastiko z 
vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, 
debelina plasti 3 mm. Prav tako je debeloslojna označba na vseh prehodih za pešce. ostale 
vzdolžne označbe so tankoslojne. Debeloslojna je tudi robna črta, ki se jo izvede kot hrupno 
črto. 
 
Širine novih posameznih črt so: 

• Ločilna neprekinjena/prekinjena sredinska črta 5111, 5121, š = 10 cm; 
• Kratke prekinjene črte 5121-1, raster 1-1-1, š = 10 cm; 

Izvajalec označb na vozišču mora po potrebi pred pričetkom del barvo razredčiti v skladu z 
navodili proizvajalca barve z originalnim razredčilom. Stopnja razredčevanja se kontrolira v 
viskozimetrom. Za strojno nanašanje barve na vozišče mora biti čas pretoka barve skozi 
viskozimeter (dokler se curek barve ne prekine), če proizvajalec barv ne določi drugače, 
praviloma naslednji: 
 

• 80 - 90 sekund pri temperaturi zraka + 10°C do + 20°C 
• 70 - 80 sekund pri temperaturi zraka + 20°C do + 30°C 
 

Pri obnavljanju prečnih in drugih označb na vozišču je obvezno nanašanje barve z 
brizganjem s pomočjo kompresorja. Nanašanje barve z valjčkom ni dovoljeno! 
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Vse označbe na vozišču morajo biti posute s steklenimi kroglicami. Pri strojnem izvajanju del 
mora izvajalec ves čas kontrolirati kvaliteto posipavanja s steklenimi kroglicami. Poraba 
steklenih kroglic mora biti med 0,200 - 0,250 kg/m2 pobarvane površine. Izvedene talne 
označbe mora izvajalec del ustrezno zavarovati s stožci, ki morajo biti postavljeni tako na 
gosto, da preprečijo vožnjo po sveži barvi. Stožci se lahko odstranijo po preteku časa 
strjevanja barve. 
 

14.3 DRUGA PROMETNA OPREMA 

Ostala prometna oprema ceste zajema dela povezana s postavitvijo ustreznih točkovnih 
temeljev iz cementnega betona za postavitev pokončne prometne opreme cest. Temelji 
morajo biti ustrezno postavljeni tudi na mestih za potrebo zimske službe. 
Prometna ureditev je prikazana v situaciji prometne ureditve G.103 in prilogah P.103, ki se 
nahajajo v grafičnem delu projektne dokumentacije. Karakteristike novo predvidenih 
prometnih znakov so razvidne iz prilog k grafičnem delu projekta. 
Prehod za pešce v km 17,1+24 se semaforizira, k projektu je priložen projekt semaforizacije. 
Na odseku se izvede tudi varovalna ograja in sicer od km 0,041 do km 0,98. Varovalna 
ograja se izvede iz leseno – jeklene standarizirane ograje za pešce, ki ima ustrezen certifikat.  
 
 
14.4 PROTIHRUPNA ZAŠČITA 
 
Na območju obdelave ni predvidenih ukrepov protihrupne zaščite 
 

15.   OPIS IZPOLNJEVANJA BISTVENIH ZAHTEV 

Pri izdelavi projekta so bile upoštevane vse bistvene zahteve: 
 

(1) Pri zagotavljanju izpolnjevanja bistvene zahteve »mehanska odpornost in stabilnost« je 
zagotovljeno, da vplivi, ki jim bo objekt verjetno izpostavljen, ne bodo povzročili: 

– porušitve celotnega ali dela objekta, 
– deformacij, večjih od dopustnih ravni, 
– škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih 

deformacij nosilne konstrukcije ali 
– škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na 

osnovni vzrok. 
 (2) Upoštevani so vsi prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi za zgotovitev varstva pred 

požarom 

(3) Pri zagotavljanju izpolnjevanja bistvene zahteve »higienska in zdravstvena zaščita in 
zaščita okolice« je zaradi zagotavljanja primernega notranjega okolja (toplotno okolje, 
osvetlitev, kakovost zraka, vlažnost), oskrbe z vodo, odvajanja odpadnih voda, 
odstranjevanja trdnih odpadkov in skrbi za okolico objekta treba zagotoviti, da se na 
najmanjšo možno mero: 

 
– zmanjša oddajanje strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni materiali ali deli objekta, 
– zmanjša prisotnost nevarnih delcev ali plinov v zraku, 
– zmanjša emisije nevarnega sevanja, 
– zmanjša onesnaženje ali zastrupljanje vode ali zemlje, 
– preprečuje napačno odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov, in 
– preprečuje prisotnost vlage v delih objekta ali na površinah znotraj objekta. 
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(4) Pri zagotavljanju izpolnjevanja bistvene zahteve »varnost pri uporabi« je zaradi 

zagotovitve čim manjšega ogrožanja ljudi (zlasti starejših in invalidnih oseb ter otrok) treba 
zagotoviti, da pri normalni rabi objekta ne more priti do: 

– zdrsa, padca, udarca, 
– nezgode zaradi gibanja vozil. 
 
 
 (5) Pri zagotavljanju izpolnjevanja bistvene zahteve »zaščita pred hrupom« je zaradi 

omejevanja ogrožanja zdravja in zagotavljanja sprejemljivih možnosti za spanje, počitek in 
delo uporabnikov objektov, treba zagotavljati varstvo pred: 

– pred zunanjim hrupom (hrupom prometa). 
 

16.   POGOJI TEHNOLOGIJE GRADNJE  

Izbrani izvajalec gradbenih del bo moral pri pripravi gradbišča in izvajanju del upoštevati 
predvsem naslednje pogoje: 

- Ukrepe za izvajanje varstva pri delu 
- Ukrepe za zaščito zraka (prah, dim) 
- Ukrepi za zaščito podtalnice, 
- Zaščita in varovanje gradbišča pred nepooblaščenimi osebami, 
- Varovanje okoliških rastlin in živali, 
- Minimalno povišanje hrupa na gradbišču 

Izvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavani odsek državne ceste v času izvajanja del 
prevozen. Polna zapora prometa ne bo možna, je pa možna delna zapora za katero mora 
izvajalec del pridobiti ustrezna dovoljenja. Etapnost gradnje pa se določi glede na zmožnosti 
izvajalca. 

 

  Odg. projektant: 

Tadej Burger, dipl. ing. grad. 
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1,1
PREDRAČUN MATERIALA IN DEL

 JAVNA RAZSVETLJAVA  

A/ PRIPRAVLJALNA DELA
Poz. Popis za dobavo in montažo m.e. kol. cena/enoto skupna cena

1. Zakoličba predvidenih kabelskih tras, trasiranje 
(zarisovanje) (smerni kabli) m 350,0 0,45 157,50

2. Priprava del in materiala. ur 12,0 12,50 150,00

SKUPAJ: 307,50

B/ GRADBENA DELA
Poz. Popis za dobavo in montažo m.e. kol. cena/enoto skupna cena

1. Dobava materiala in izdelava cevne kabelske 
kanalizacije preseka 1x iz PC cevi 110mm, izkop v zem. 
III. - IV. Ktg., v povozni površini, širina kanala 0,31m, 
globina kanala 0,81m, zaščita cevi z peskom, zasip 
kanala z tamponom z utrditvijo, nakladanje viška 
materiala in odvoz na deponijo, čiščenje trase m 120,00 24,50 2.940,00
količine za m1
izkop strojni m³ 0,250
izkop ročni m³ 0,060
zasip s peskom okoli cevi m³ 0,058
tamponski zasip z utrditvijo m³ 0,186
cev 110 m 1,000cev 110 m 1,000
ozemljitveni valjanec m 1,000
PVC distančnik kos 0,000
PVC opozorilni trak m 1,000
odvoz odvečnega materiala na deponijo m³ 0,310

2. Izkop v zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini, širina 
kanala 0,31m, globina kanala 0,81m, zaščita cevi z 
peskom, zasip kanala z tamponom z utrditvijo, 
nakladanje viška materiala in odvoz na deponijo, 
čiščenje trase m 230,00 11,80 2.714,00
količine za m1
izkop strojni m³ 0,250
izkop ročni m³ 0,060
zasip s peskom okoli cevi m³ 0,058
tamponski zasip z utrditvijo m³ 0,186
PVC opozorilni trak m 1,000
odvoz odvečnega materiala na deponijo m³ 0,310

3. Izdelava kabelskega jaška dim. BC Ø60mm, strojni izkop 
v zemljišču III-IV. kategorije, jašek opremljen z LTŽ 
pokrovom 60×60cm, 125kN z napisom JAVNA 
RAZSVETLJAVA, nakladanje in odvoz materiala, 
čiščenje terena. Višina cevi je 1m. kos 1,0 189,00 189,00



4. Izdelava tipskega temelja, komplet z jaškom FI30 kom 12,0 95,20 1.142,40

5. Drobna gradbena dela 5%. kpl 1,0 6985,40 349,27

SKUPAJ: 7.334,67

 C/ JAKI TOK
Poz. Popis za dobavo in montažo m.e. kol. cena/enoto skupna cena

I. RAZSVETLJAVA

1.
Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 
5,5 m, s sponično letvijo PMV-1, varovalko. Kablom PGP 
3x2,5 CU za povezavo od svetilke do sponične letve ter 
dobava in montaža svetilke TIP LED MAGNUM CL 2015-
16 LED 35W, 4000K RAL 9007 OT/ZDN kom 12,0 391,20 4.694,40

2. Dobava in montaža kabelskega končnika (dva kabla v 
kandelabru) za kabel PP00 4x16 CU v kandelabru z 
dobavo in montažo glave RAYHEM 6/25 in priklopom 
kabla v kandelaber in v TP kom 12,0 35,70 428,40

5. Dobava in montaža trojne konzole nerjaveče za zastave, 
ki se montira na drog kom 4,0 12,50 50,00

6. Dobava in montaža trajne oznake z napisno ploščico, ki 
označuje številko droga, ki je navedena v načrtu kom 12,0 5,87 70,44

7. Dobava in montaža vodotesne vtičnice, IP67, s 
pokrovom, ki se montira na drog za potrebe novoletne pokrovom, ki se montira na drog za potrebe novoletne 
osvetlitve kom 4,0 9,65 38,60

SKUPAJ: 5.281,84

II. KABLI IN IZVODI

1. Polaganje zemeljskega kabla 0,6 / 1kV, uvlečenega v 
zaščitne PVC cevi po celotni trasi jarka, komplet:
NYY-J 5x16 Cu mm2 m 350,0 3,80 1.330,00

3. Izdelava priključkov na priključna mesta:
do 10 mm2  kom 1,0 3,50 3,50
do 2,5 mm2  kom 12,0 1,67 20,04

SKUPAJ: 1.353,54

III. STRELOVOD - OZEMLJITVE

1. Valjanec Fe-Zn 25x4mm, za povezavo kandelabrov, 
položen v zemljo nad napajalnim kablom, pri prečkanju 
ceste pod asfaltiranimi površinami pa nad cevjo v kateri 
je napajalni kabel, komplet m 350,0 3,25 1.137,50



2.
Ploščica za spoj valjanca na kandelaber, dimenzij         
120 x 25 x 6 mm po detajlu "A" za načrt spoja valjanca 
na kandelaber in zaščitena z antikorozijskim premazom kom 12,0 2,68 32,16

3. Izvedba raznih spojeh ( križni, vijačni, ….) kom 12,0 2,14 25,68
SKUPAJ: 1.195,34

D/ TRANSPORT

Poz. Popis za dobavo in montažo m.e. kol. cena/enoto skupna cena
1. Montažni material in oprema, komplet.                               

( nakladanje, razkladanje, prevozi ) kpl 1,0 300,00 300,00

2. Mivka in gradbeni material :                                         
(nakladanje, razkladanje, prevozi) m3 4,5 25,00 112,50

3. Razvoz, raznos materiala po delovišču kpl 1,0 250,00 250,00

4. Prevoz gradbeno montažne skupine  km km 10,0 5,40 54,00

SKUPAJ: 716,50

E/ ZAKLJUČNA DELA
Poz. Popis za dobavo in montažo m.e. kol. cena/enoto skupna cena

1. ureditev priklopa na elektro omrežje kpl 1,0 240,00 240,00

2. Snemanje trase kablovoda in vris v kataster : m 350,0 0,75 262,50

3. Pregled in napetostni preizkus  NN kabla ter ostalih 
naprav, meritve instalacij, komplet. kpl 1,0 150,00 150,00

4. Kontrolne meritve: kpl 1,0 200,00 200,00
*osvetljenosti, svetlosti
*galvanskih stikov, ozemljitve in izol. upornosti

5. Pregled in preizkus javne razsvetljave ur 7,0 12,50 87,50

SKUPAJ: 940,00

 OPOMBA:
V ceni so zajeti vsi potrebni materiali, potrebna oprema 
in delo za izvedbo javne razsvetljave  

REKAPITULACIJA

A/ PRIPRAVLJALNA DELA 307,50

B/ GRADBENA DELA 7.334,67

C/ JAKI TOK



I. RAZSVETLJAVA 5.281,84
II. KABLI IN IZVODI 1.353,54
III. STRELOVOD - OZEMLJITVE 1.195,34

D/ TRANSPORT 716,50

E/ ZAKLJUČNA DELA 940,00

H/ IZDELAVA PROJEKTA IZVEDENIH DEL - PID 402,00

I/ PROJEKTANTSKI NADZOR IN SODELOVANJE 210,00
PROJEKTANTA

SKUPAJ: 17.741,39

















VRSTA 
VODA 

PTT kabli 
Sign. K 

El. kabli 
1 – 10 kV 

El. kabli 
10 – 35 kV 

Plinovod 
razd. glav. 

Vodovod 
razd. glav. 

Toplovod 
razd. glav 

Kanalizacija 

PTT kabli 

Sign. K 
0,07 0,30-0,50 1,00 0,30-0,60 0,30-0,60 0,50-0,80 1,00-1,50 

El. Kabli  

1 – 10 kV 
0,50 0,07-0,08 0,08-0,10 0,50 0,50 1,00-2,00 1,00-1,50 

El. Kabli 

10 – 35 kV 
1,00 0,08-0,10 0,20 0,50-0,80 0,80-1,00 1,00-2,00 1,00-1,50 

Plinovod 

razd. glav 
0,30 

0,60 

0,50 

0,50 

0,50 

0,80 
- 

0,50 

0,50 

0,30 

0,50 

1,00 

1,50 

Vodovod 
razd. glav 

0,30 

0,60 

0,50 

0,50 

0,80 

1,00 

0,50 

0,50 
- 

0,80 

1,00 

1,00 

1,50 

Toplovod 
razd. glav 

0,50 

0,80 

1,00 

2,00 

1,00 

2,00 

0,30 

0,50 

0,80 

1,00 
- 

1,50 

2,00 

Kanalizacija 1,00 

1,50 

1,00 

1,50 

1,00 

1,500 

1,00 

1,500 

1,00 

1,50 

1,50 

2,00 
- 

Najmanjše razdalje med vzporedno položenimi komunalnimi napravami (zunanji robovi KV) 

Elektroenergetski kabli VRSTA 
VODA 

do 1 kV 1-10 

kV 

10-35 

kV 

PTT 
prosto 

PTT       
v 

bloku 
ali cevi 

Vodovod Plinovod Toplovod Kanalizacija 

do 1 
kV 

- 0,08 0,10 0,50 0,30 0,30-0,50 0,30-0,50 0,50 0,30 

1 – 10 
kV 

0,08 - 0,15 0,50 0,30 0,50 0,50 0,50 0,30 

E
l.

 k
a

b
li

 

10 – 
35 kV 

0,10 0,15 - 1,00 0,50 0,50 0,50 0,80 0,30 

PTT prosto 0,50 0,50 1,00 - 0,10 0,30 0,30 0,60 0,30 

PTT v cevi 
ali v bloku 

0,30 0,30 0,50 0,10 - 0,20 0,50 0,50 0,20 

Vodovod 0,30-0,50 0,50 0,50 0,30 0,20 - 0,20 0,20 0,20 

Plinovod 0,30-0,50 0,50 0,50 0,30 0,50 0,20 - 0,20 0,20 

Toplovod 0,60 0,70 0,80 0,60 0,50 0,20-0,30 0,20 - 0,20 

Kanalizacija 0,30 0,20 0,30 0,30 0,20 0,10 0,20 0,20 - 

Najmanjše vertikalne medsebojne višine kom. Vovod v primeru križanja (zunanji robovi KV) 





TABELA TANGIRANIH ZEMLJIŠČ - Dovje
k.o. Dovje (2171)

Zap. številka Priimek, ime, bivališče lastnika katastrska površina odvzeta povr. ostane
št. parcele imetnika pravice uporabe občina m2 povr. m2

1 771 Slavko Rabič, Dovje 15A,3 4281 Mojstrana Dovje 29
2 227/1 Danica Langus, Dovje 21, 4281 Mojstrana Dovje 108
3 2008 Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora Dovje 1865
4 770 Slavko Rabič, Dovje 15A,3 4281 Mojstrana Dovje 23
5 765 Janko Černenšek, Dovje 111,3 4281 Mojstrana Dovje 64

6
763

Ivan Cindrič, Dovje 38, 4281 Mojstrana in Kristina Jakelj, Cesta revolusije 8, 
4270 Jesenice Dovje

45
7 775 Marija Mira Perne, Ulica Jakoba Aljaža 18, 4281 Mojstrana Dovje 2

Dovje
8 759/1 Marjaž Klinar, Dovje 27, 4281 Mojstrana Dovje 82
9 2009/1 Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora Dovje 18
10 758 Matjaž Klinar, Dovje 27, 4281 Mojstrana Dovje 27
11 778 Danica Peternel. Vipavska cesta 47, 5000 Nova Gorica Dovje 19
12 786/2 Bojan Medica, Trg prekomorskih brigad 6, 1000 Ljubljana Dovje 5
13 754/2 Radko Jakob Baloh, Dovje 107, 4281 Mojstrana Dovje 18
14 786/1 Bojan Medica, Trg prekomorskih brigad 6, 1000 Ljubljana Dovje 2
15 72/2 Bojan Legat, Dovje 40, 4281 Mojstrana Dovje 43
16 71/10 Blaž in MartinKrivic, Dovje 34, 4281 Mojstrana Dovje 44
17 71/8 Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora Dovje 47
18 71/6 Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora Dovje 1
19 2007 Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora Dovje 18
20 767 Slavko Rabič, Dovje 15A,3 4281 Mojstrana Dovje 316,00

2.776,00

Stran 1 od 1
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 27.11.2017 - 17:05:33

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2171 71/6
 

katastrska občina 2171 DOVJE parcela 71/6 (ID 1574805)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7641577
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874327000
firma / naziv: OBČINA KRANJSKA GORA
naslov: Kolodvorska ulica 001B, 4280 Kranjska Gora
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

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
12570336 12.05.2003 10:29:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12708066 02.03.2005 09:59:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12704885 02.03.2005 09:59:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12570336
čas začetka učinkovanja 12.05.2003 10:29:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 71/6 (ID 1574805)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 74-59/94 z dne 20.7. 1994, aneksa h kupoprodajni pogodbi št. 360/4-03-AJ z 
dne 24.3. 2003 in aneksa št. 2 h kupoprodajni pogidbi z dne 27.3. 2003se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje po 
parc. št. 71/3 zaradi dostopa do parc. št. 71/5, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 71/5.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 160/2005 se poočiti drugi vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 71/9 (ID 5832946)
zveza - ID osnovnega položaja:

7641577 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 12704885
čas začetka učinkovanja 02.03.2005 09:59:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 71/6 (ID 1574805)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi prodajne pogodbe z dne 9. 1. 2005se vknjiži služnostna pravica poti - hoje in vožnje z vozilom zaradi 
dostopa do parc. št. 71/7 in 71/5, v korist vsakokratnega lastnika teh parcel, vpisanih pri vl.št. 1618. 
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 71/9 (ID 5832946)
zveza - ID osnovnega položaja:

7641577 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12708066
čas začetka učinkovanja 02.03.2005 09:59:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 71/6 (ID 1574805)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi prodajne pogodbe z dne 9. 1. 2005se vknjiži služnostna pravica poti - hoje in vožnje z vozilom zaradi 
dostopa do parc. št. 71/7 in 71/5, v korist vsakokratnega lastnika teh parcel, vpisanih pri vl.št. 1618. 
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 71/9 (ID 5832946)
zveza - ID osnovnega položaja:

7641577 

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: 27.11.2017 - 17:05:30

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2171 71/8
 

katastrska občina 2171 DOVJE parcela 71/8 (ID 2263321)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 8697499
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 5008/10000
imetnik:

1. matična številka: 5874327000
firma / naziv: OBČINA KRANJSKA GORA
naslov: Kolodvorska ulica 001B, 4280 Kranjska Gora
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

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
12570335 12.05.2003 10:29:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

ID osnovnega položaja: 8697500
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 3433/10000
imetnik:

1. EMŠO: 1003954******
osebno ime: Branko Žansky
naslov: Dovje 041, 4281 Mojstrana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   22.09.2016 13:32:06

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
12570335 12.05.2003 10:29:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

ID osnovnega položaja: 8697501
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 748/10000
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imetnik:
1. EMŠO: 2812954******

osebno ime: Mira Božič
naslov: Dovje 041, 4281 Mojstrana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   14.01.2009 09:00:00

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
12570335 12.05.2003 10:29:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

ID osnovnega položaja: 8697502
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 811/10000
imetnik:

1. EMŠO: 0304959******
osebno ime: Janja Bogolin
naslov: Dovje 041, 4281 Mojstrana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.09.2010 09:00:00

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
12570335 12.05.2003 10:29:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12570335
čas začetka učinkovanja 12.05.2003 10:29:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 71/8 (ID 2263321)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 74-59/94 z dne 20.7. 1994, aneksa h kupoprodajni pogodbi št. 360/4-03-AJ z 
dne 24.3. 2003 in aneksa št. 2 h kupoprodajni pogidbi z dne 27.3. 2003se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje po 
parc. št. 71/3 zaradi dostopa do parc. št. 71/5, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 71/5.
Opomba: Zaradi delitve/združitve parcel, opravljene z DN št. 160/2005 se poočiti drugi vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 372 z DN št. 60/2009 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 71/9 (ID 5832946)
zveza - ID osnovnega položaja:

8697499 
8697500 
8697501 
8697502 

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: 27.11.2017 - 17:05:25

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2171 71/10
 

katastrska občina 2171 DOVJE parcela 71/10 (ID 6197246)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 15493489
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. EMŠO: 0903950******
osebno ime: Blaž Krivic
naslov: Dovje 034, 4281 Mojstrana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   05.04.2013 18:03:52

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

 

ID osnovnega položaja: 15493490
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. EMŠO: 0406948******
osebno ime: Martin Krivic
naslov: Dovje 035, 4281 Mojstrana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   05.04.2013 18:03:52

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

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 27.11.2017 - 17:05:20

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2171 72/2
 

katastrska občina 2171 DOVJE parcela 72/2 (ID 300421)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 4525903
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: 2705978******
osebno ime: Bojan Legat
naslov: Dovje 040, 4281 Mojstrana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   20.07.2011 12:17:59

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
17190510 25.03.2015 09:39:52 615 - zaznamba zaščitene kmetije  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 17190510
čas začetka učinkovanja 25.03.2015 09:39:52
vrsta pravice / zaznambe 615 - zaznamba zaščitene kmetije
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 66/1 (ID 3322876)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA JESENICE
opr. št. postopka 330-176/2014
dodatni opis:
zaznamba zaščitene kmetije
zveza - ID osnovnega položaja:

4525903 

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: 27.11.2017 - 17:03:51

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2171 227/1
 

katastrska občina 2171 DOVJE parcela 227/1 (ID 2025938)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 4525729
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: 2112955******
osebno ime: Danica Langus
naslov: Dovje 021, 4281 Mojstrana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.12.2010 09:00:00

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
16842585 12.11.2014 15:09:53 615 - zaznamba zaščitene kmetije  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 16842585
čas začetka učinkovanja 12.11.2014 15:09:53
vrsta pravice / zaznambe 615 - zaznamba zaščitene kmetije
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 84/1 (ID 180236)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA JESENICE
opr. št. postopka 330-170/2014
dodatni opis:
preveritev pogojev zaščitene kmetije
zveza - ID osnovnega položaja:

4525729 

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: 27.11.2017 - 17:05:11

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2171 754/2
 

katastrska občina 2171 DOVJE parcela 754/2 (ID 3459845)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 4528201
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. EMŠO: 1009940******
osebno ime: Radko Jakob Baloh
naslov: Dovje 107, 4281 Mojstrana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

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
12877395 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12876852 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

ID osnovnega položaja: 4528202
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. EMŠO: 1508950******
osebno ime: Marjana Baloh
naslov: Dovje 107, 4281 Mojstrana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   07.02.2007 14:40:00

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
12877395 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12876852 01.01.1849 00:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
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ID pravice / zaznambe 12876852
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 754/2 (ID 3459845)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 9. 12. 1954, dn. št. 1113/54

Na podlagi odpisne izjave z dne 16. 2. 1954  se vknjiži služnostna pravica vožnje, živinogonje in   pešhoje v smislu  
odpisne izjave v breme parc. št. 754/2 in 755/2   v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 754/1 in 755/1 (združena s 
parc. št. 754/1). 
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 282/2006 se poočiti drugi vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1290 z DN št. 1523/2006 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 754/3 (ID 4217980)
zveza - ID osnovnega položaja:

4528201 
4528202 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12877395
čas začetka učinkovanja 01.01.1849 00:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 754/2 (ID 3459845)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
 Vlož. 9. 12. 1954, dn. št. 1113/54

Na podlagi odpisne izjave z dne 16. 2. 1954  se vknjiži služnostna pravica vožnje, živinogonje in   pešhoje v smislu  
odpisne izjave v breme parc. št. 754/2 in 755/2   v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 754/1 in 755/1 (združena s 
parc. št. 754/1). 
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 282/2006 se poočiti drugi vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 754/1 (ID 1054798)
zveza - ID osnovnega položaja:

4528201 
4528202 

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: 27.11.2017 - 17:04:26

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2171 758
 

katastrska občina 2171 DOVJE parcela 758 (ID 4635007)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 4525792
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: 3004976******
osebno ime: Matjaž Klinar
naslov: Dovje 027, 4281 Mojstrana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   13.07.2011 16:57:48

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
17141407 23.03.2015 14:55:04 615 - zaznamba zaščitene kmetije  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 17141407
čas začetka učinkovanja 23.03.2015 14:55:04
vrsta pravice / zaznambe 615 - zaznamba zaščitene kmetije
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 78/1 (ID 1947294)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA JESENICE
opr. št. postopka 330-196/2014
dodatni opis:
vpis zaznambe zaščitene kmetije
zveza - ID osnovnega položaja:

4525792 

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: 27.11.2017 - 17:04:16

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2171 759/1
 

katastrska občina 2171 DOVJE parcela 759/1 (ID 2786025)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 7373037
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: 3004976******
osebno ime: Matjaž Klinar
naslov: Dovje 027, 4281 Mojstrana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   13.07.2011 16:57:48

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
17141407 23.03.2015 14:55:04 615 - zaznamba zaščitene kmetije  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 17141407
čas začetka učinkovanja 23.03.2015 14:55:04
vrsta pravice / zaznambe 615 - zaznamba zaščitene kmetije
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 78/1 (ID 1947294)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA JESENICE
opr. št. postopka 330-196/2014
dodatni opis:
vpis zaznambe zaščitene kmetije
zveza - ID osnovnega položaja:

7373037 

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: 27.11.2017 - 17:04:07

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2171 763
 

katastrska občina 2171 DOVJE parcela 763 (ID 1905605)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 18856239
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: 1003978******
osebno ime: Franci Cindrič
naslov: Cesta revolucije 008, 4270 Jesenice
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.07.2017 16:25:41

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
18776486 12.05.2017 14:33:01 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 18776486
čas začetka učinkovanja 12.05.2017 14:33:01
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 952 (ID 730795)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi dveh Služnostnih pogodb z dne 22.3.2017, se na nepremičninah parc. št.: 952, 953, 824, 825, 763, 764, 
k.o. 2171 - Dovje, vknjiži služnostna pravica v javno korist, z naslednjo vsebino: služnostna pravica dostopa, gradnje, 
obratovanja, vzdrževanja, nadzora in obnove oz. rekonstrukcija daljnovoda 35 kV Jesenice-Kranjska Gora, ter hojo in 
vožnjo po teh parcelah ob kateremkoli času, za ves čas obratovanja te energetske infrastrukture vse v korist 
služnostnega upravičenca ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ul. Mirka 
Vadnova 3a, Kranj.
imetnik:

1. matična številka: 5175348000
firma / naziv: ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Ulica Mirka Vadnova 003A, 4000 Kranj
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začetek učinkovanja vpisa imetnika   12.05.2017 14:33:01
zveza - ID osnovnega položaja:

18856239 

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: 27.11.2017 - 17:04:03

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2171 765
 

katastrska občina 2171 DOVJE parcela 765 (ID 1989200)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 4525559
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: 0904956******
osebno ime: Janko Černenšek
naslov: Dovje 111, 4281 Mojstrana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   25.11.2013 14:20:55

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
17153473 19.03.2015 13:41:34 615 - zaznamba zaščitene kmetije  
18643685 03.04.2017 10:45:02 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 17153473
čas začetka učinkovanja 19.03.2015 13:41:34
vrsta pravice / zaznambe 615 - zaznamba zaščitene kmetije
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 746/2 (ID 4676936)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA JESENICE
opr. št. postopka 330-179/2014
dodatni opis:
zaznamba zaščitene kmetije
zveza - ID osnovnega položaja:

4525559 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 18643685
čas začetka učinkovanja 03.04.2017 10:45:02
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 765 (ID 1989200)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Služnostne pogodbe z dne 2.3.2017, se na nepremičninah parc. št.: 765, 766, k.o. 2171 Dovje, vknjiži 
služnostna pravica v javno korist, z naslednjo vsebino: služnostna pravica dostopa, gradnje, obratovanja, vzdrževanja, 
nadzora in obnove oz. rekonstrukcija daljnovoda 35 kV Jesenice-Kranjska Gora, ter hojo in vožnjo po teh parcelah ob 
kateremkoli času, za ves čas obratovanja te energetske infrastrukture vse v korist služnostnega upravičenca 
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj.
imetnik:

1. matična številka: 5175348000
firma / naziv: ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Ulica Mirka Vadnova 003A, 4000 Kranj
začetek učinkovanja vpisa imetnika   03.04.2017 10:45:02

zveza - ID osnovnega položaja:
4525559 

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: 27.11.2017 - 17:05:59

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2171 767
 

katastrska občina 2171 DOVJE parcela 767 (ID 216573)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 4525581
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: 0102964******
osebno ime: Slavko Rabič
naslov: Dovje 015A, 4281 Mojstrana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

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
16849351 05.11.2014 16:17:28 615 - zaznamba zaščitene kmetije  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 16849351
čas začetka učinkovanja 05.11.2014 16:17:28
vrsta pravice / zaznambe 615 - zaznamba zaščitene kmetije
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 120 (ID 3270105)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA JESENICE
opr. št. postopka 330-135/2014
dodatni opis:
preveritev pogojev zaščitene kmetije
zveza - ID osnovnega položaja:

4525581 

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: 27.11.2017 - 17:03:59

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2171 770
 

katastrska občina 2171 DOVJE parcela 770 (ID 2062823)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 4525582
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: 0102964******
osebno ime: Slavko Rabič
naslov: Dovje 015A, 4281 Mojstrana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

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
16849351 05.11.2014 16:17:28 615 - zaznamba zaščitene kmetije  
18654374 05.04.2017 08:10:45 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 16849351
čas začetka učinkovanja 05.11.2014 16:17:28
vrsta pravice / zaznambe 615 - zaznamba zaščitene kmetije
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 120 (ID 3270105)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA JESENICE
opr. št. postopka 330-135/2014
dodatni opis:
preveritev pogojev zaščitene kmetije
zveza - ID osnovnega položaja:

4525582 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 18654374
čas začetka učinkovanja 05.04.2017 08:10:45
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 770 (ID 2062823)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Služnostne pogodbe z dne 2.3.2017,  se na nepremičninah parc. št.: 770, 771, k.o. 2171 Dovje, vknjiži 
služnostna pravica v javno korist, z naslednjo vsebino: služnostna pravica dostopa, gradnje, obratovanja, vzdrževanja, 
nadzora in obnove oz. rekonstrukcija daljnovoda 35 kV Jesenice-Kranjska Gora, ter hojo in vožnjo po teh parcelah ob 
kateremkoli času, za ves čas obratovanja te energetske infrastrukture vse v korist služnostnega upravičenca 
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj.
imetnik:

1. matična številka: 5175348000
firma / naziv: ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Ulica Mirka Vadnova 003A, 4000 Kranj
začetek učinkovanja vpisa imetnika   05.04.2017 08:10:45

zveza - ID osnovnega položaja:
4525582 

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: 27.11.2017 - 17:03:46

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2171 771
 

katastrska občina 2171 DOVJE parcela 771 (ID 48387)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 4525583
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: 0102964******
osebno ime: Slavko Rabič
naslov: Dovje 015A, 4281 Mojstrana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

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
16849351 05.11.2014 16:17:28 615 - zaznamba zaščitene kmetije  
18654374 05.04.2017 08:10:45 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 16849351
čas začetka učinkovanja 05.11.2014 16:17:28
vrsta pravice / zaznambe 615 - zaznamba zaščitene kmetije
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 120 (ID 3270105)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA JESENICE
opr. št. postopka 330-135/2014
dodatni opis:
preveritev pogojev zaščitene kmetije
zveza - ID osnovnega položaja:

4525583 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 18654374
čas začetka učinkovanja 05.04.2017 08:10:45
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 770 (ID 2062823)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Služnostne pogodbe z dne 2.3.2017,  se na nepremičninah parc. št.: 770, 771, k.o. 2171 Dovje, vknjiži 
služnostna pravica v javno korist, z naslednjo vsebino: služnostna pravica dostopa, gradnje, obratovanja, vzdrževanja, 
nadzora in obnove oz. rekonstrukcija daljnovoda 35 kV Jesenice-Kranjska Gora, ter hojo in vožnjo po teh parcelah ob 
kateremkoli času, za ves čas obratovanja te energetske infrastrukture vse v korist služnostnega upravičenca 
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj.
imetnik:

1. matična številka: 5175348000
firma / naziv: ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Ulica Mirka Vadnova 003A, 4000 Kranj
začetek učinkovanja vpisa imetnika   05.04.2017 08:10:45

zveza - ID osnovnega položaja:
4525583 

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: 27.11.2017 - 17:04:11

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2171 775
 

katastrska občina 2171 DOVJE parcela 775 (ID 3370598)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 4528394
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: 1705936******
osebno ime: Marija Mira Perne
naslov: Ulica Jakoba Aljaža 018, 4281 Mojstrana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

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
16941213 11.12.2014 14:00:17 615 - zaznamba zaščitene kmetije  
18751992 16.05.2017 16:22:57 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 16941213
čas začetka učinkovanja 11.12.2014 14:00:17
vrsta pravice / zaznambe 615 - zaznamba zaščitene kmetije
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 1771 (ID 3370597)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA JESENICE
opr. št. postopka 330-191/2014
dodatni opis:
preveritev pogojev zaščitene kmetije
zveza - ID osnovnega položaja:

4528394 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 18751992
čas začetka učinkovanja 16.05.2017 16:22:57
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 776/1 (ID 2194259)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Služnostne pogodbe z dne 11.4.2017,  se na nepremičninah parc. št.: 776/1, 775, k.o. 2171 - Dovje, vknjiži
služnostna pravica v javno korist, z naslednjo vsebino: služnostna pravica dostopa, gradnje, obratovanja, vzdrževanja, 
nadzora in obnove oz. rekonstrukcija daljnovoda 35 kV Jesenice-Kranjska Gora, ter hojo in vožnjo po teh parcelah ob 
kateremkoli času, za ves čas obratovanja te energetske infrastrukture vse v korist služnostnega upravičenca 
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj.
imetnik:

1. matična številka: 5175348000
firma / naziv: ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Ulica Mirka Vadnova 003A, 4000 Kranj
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.05.2017 16:22:57

zveza - ID osnovnega položaja:
4528394 

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: 27.11.2017 - 17:04:52

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2171 778
 

katastrska občina 2171 DOVJE parcela 778 (ID 4142664)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 4528914
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: 3007935******
osebno ime: Danica Peternel
naslov: Vipavska cesta 047, 5000 Nova Gorica
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.07.2014 15:51:58

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

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 27.11.2017 - 17:05:16

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2171 786/1
 

katastrska občina 2171 DOVJE parcela 786/1 (ID 2420503)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 4528368
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. EMŠO: 1607961******
osebno ime: Bojan Medica
naslov: Trg prekomorskih brigad 006, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.10.2005 12:39:00

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
13182318 26.10.2005 12:40:00 401 - vknjižena hipoteka  
16602737 16.06.2014 15:01:38 401 - vknjižena hipoteka  
16678819 16.06.2014 15:13:08 401 - vknjižena hipoteka  
16941747 05.01.2015 10:32:17 401 - vknjižena hipoteka  
17212619 30.04.2015 14:00:47 401 - vknjižena hipoteka  
17504041 07.10.2015 08:20:27 401 - vknjižena hipoteka  
17870681 11.04.2016 13:11:21 401 - vknjižena hipoteka  
18081448 29.06.2016 14:45:44 401 - vknjižena hipoteka  
18206064 01.09.2016 13:32:45 401 - vknjižena hipoteka  
18304413 01.09.2016 13:40:55 401 - vknjižena hipoteka  
18374731 01.09.2016 13:49:00 401 - vknjižena hipoteka  
18471208 01.09.2016 14:55:40 401 - vknjižena hipoteka  
18610190 01.03.2017 14:17:33 401 - vknjižena hipoteka  
18678519 29.03.2017 09:39:57 401 - vknjižena hipoteka  

 

ID osnovnega položaja: 4528369
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:
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1. EMŠO: 1008964******
osebno ime: Marta Kogoj
naslov: Dovje 106, 4281 Mojstrana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.10.2005 12:39:00

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
13182318 26.10.2005 12:40:00 401 - vknjižena hipoteka  
18678519 29.03.2017 09:39:57 401 - vknjižena hipoteka  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 13182318
čas začetka učinkovanja 26.10.2005 12:40:00
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 786/1 (ID 2420503)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 223.450,00 CHF 
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 31.10.2030 
dodatni opis:
223.450,00 CHF
Na podlagi notarskega zapisa pogodbe o dolgoročnem kreditu št. 415-53-20602129 in sporazuma o ustanovitvi 
hipoteke, opr. št. SV 700/05 z dne 26.10. 2005vknjižena hipoteka z naslednjimi podatki o terjatvi, zavarovani s 
hipoteko:
- glavnica: 223.450,00 CHF
- obresti: letni LIBOR CHF + 2,50 % letno
- zapadlost glavnice: najkasneje dne 31.10. 2030.
imetnik:

1. matična številka: 5496527000
firma / naziv: Sberbank banka d.d.
naslov: Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.10.2005 12:40:00

zveza - ID osnovnega položaja:
4528368 
4528369 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 15859125 26.10.2005 12:40:00 712 - zaznamba izvršbe 
 13576440 26.10.2005 12:40:00 706 - zaznamba neposredne izvršljivosti 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 15859125
čas začetka učinkovanja 26.10.2005 12:40:00
vrsta pravice / zaznambe 712 - zaznamba izvršbe
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Okrajno sodišče na Jesenicah
opr. št. postopka In 65/2013
dodatni opis:
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. In 65/2013 z dne 2.7.2013 se zaznamuje izvršba, ki 
učinkuje od trenutka vknjižene hipoteke, to je od 26.10.2005.

ID pravice / zaznambe 13576440
čas začetka učinkovanja 26.10.2005 12:40:00
vrsta pravice / zaznambe 706 - zaznamba neposredne izvršljivosti
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
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Na podlagi notarskega zapisa pogodbe o dolgoročnem kreditu št. 415-53-20602129 in sporazuma o ustanovitvi 
hipoteke, opr. št. SV 700/05 z dne 26.10. 2005se zaznamuje neposredna izvršljivost notarskega zapisa.

 
 

ID pravice / zaznambe 16602737
čas začetka učinkovanja 16.06.2014 15:01:38
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 1996 LOG parcela 254/1 (ID 1888791)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 2.266,68 EUR 
obresti glej opis
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 23.01.2014 
dodatni opis:
Hipoteka je ustanovljena v zavarovanje terjatve 2.266,68  EUR s pp, ki je podrobneje opisana v izreku sklepa  
Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št.VL 80594/2014  z dne 16.06.2014.

imetnik:
1. matična številka: 3709060000

firma / naziv: PLAN TRADE, upravljanje, storitve in montaža, d.o.o.
naslov: Ulica mesta Grevenbroich 009, 3000 Celje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.06.2014 15:01:38

zveza - ID osnovnega položaja:
4528368 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 16602738 16.06.2014 15:01:38 712 - zaznamba izvršbe 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 16602738
čas začetka učinkovanja 16.06.2014 15:01:38
vrsta pravice / zaznambe 712 - zaznamba izvršbe
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OKRAJNO SODIŠČE NA VRHNIKI
opr. št. postopka VL 80594/2014
dodatni opis:
Zaznamba izvršbe je vpisana na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 80594/2014 dne 
16.06.2014 v  zvezi  s sklepom o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr.št.  VL 11317/2014 z dne 31.01.2014.

 
 

ID pravice / zaznambe 16678819
čas začetka učinkovanja 16.06.2014 15:13:08
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 1996 LOG parcela 254/1 (ID 1888791)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 4.095,62 EUR 
obresti glej opis
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 23.05.2013 
dodatni opis:
Hipoteka je ustanovljena v zavarovanje terjatve 4.095,62 EUR s pp, ki je podrobneje opisana v izreku sklepa  
Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št.VL 80614/2014  z dne 16.06.2014.

imetnik:
1. matična številka: 3709060000
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firma / naziv: PLAN TRADE, upravljanje, storitve in montaža, d.o.o.
naslov: Ulica mesta Grevenbroich 009, 3000 Celje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.06.2014 15:13:08

zveza - ID osnovnega položaja:
4528368 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 16678820 16.06.2014 15:13:08 712 - zaznamba izvršbe 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 16678820
čas začetka učinkovanja 16.06.2014 15:13:08
vrsta pravice / zaznambe 712 - zaznamba izvršbe
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OKRAJNO SODIŠČE NA VRHNIKI
opr. št. postopka VL 94623/2013
dodatni opis:
Zaznamba izvršbe je vpisana na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 80614/2014 dne 
16.06.2014 v  zvezi  s sklepom o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr.št.  VL 94623/2013 z dne 10.06.2013.

 
 

ID pravice / zaznambe 16941747
čas začetka učinkovanja 05.01.2015 10:32:17
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 1996 LOG parcela 254/1 (ID 1888791)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 2.559,18 EUR 
obresti glej opis
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 23.10.2014 
dodatni opis:
Hipoteka je ustanovljena v zavarovanje terjatve  2.559,18 EUR s pripadki, ki je podrobneje opisana v izreku sklepa o 
izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 157010/2014

imetnik:
1. matična številka: 3709060000

firma / naziv: PLAN TRADE, upravljanje, storitve in montaža, d.o.o.
naslov: Ulica mesta Grevenbroich 009, 3000 Celje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   05.01.2015 10:32:17

zveza - ID osnovnega položaja:
4528368 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 16941748 05.01.2015 10:32:17 712 - zaznamba izvršbe 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 16941748
čas začetka učinkovanja 05.01.2015 10:32:17
vrsta pravice / zaznambe 712 - zaznamba izvršbe
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI
opr. št. postopka VL 157010/2014
dodatni opis:
Zaznamba izvršbe je vpisana na podlagi sklepa o izvršbi, Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 157010/2014 z 
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dne 20.11.2014.

 
 

ID pravice / zaznambe 17212619
čas začetka učinkovanja 30.04.2015 14:00:47
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 1996 LOG parcela 254/1 (ID 1888791)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 21.530,22 EUR 
obresti glej opis
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 17.04.2015 
dodatni opis:
Hipoteka je ustanovljena v zavarovanje terjatve, ki je podrobneje opisana v izreku sklepa o zavarovanju navedenega v 
zaznambi izvršljivosti terjatve pri tej hipoteki.
imetnik:

1. matična številka: 5854814000
firma / naziv: REPUBLIKA SLOVENIJA
naslov: Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   30.04.2015 14:00:47

zveza - ID osnovnega položaja:
4528368 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 17212620 30.04.2015 14:00:47 706 - zaznamba neposredne izvršljivosti 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 17212620
čas začetka učinkovanja 30.04.2015 14:00:47
vrsta pravice / zaznambe 706 - zaznamba neposredne izvršljivosti
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Zaznamba neposredne izvršljivosti Sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča na Vrhniki
opr. št. Z 21/2015 z dne 30.04.2015.

 
 

ID pravice / zaznambe 17504041
čas začetka učinkovanja 07.10.2015 08:20:27
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 786/1 (ID 2420503)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 2.585,01 EUR 
obresti glej opis
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 31.08.2015 
dodatni opis:
Hipoteka je bila ustanovljena v zavarovanje terjatve 2.585,01 ? s pripadki, ki je podrobneje opisana v izreku sklepa o 
izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani opr.št. VL 100280/2015 z dne 31.08.2015
imetnik:

1. matična številka: 3709060000
firma / naziv: PLAN TRADE, upravljanje, storitve in montaža, d.o.o.
naslov: Ulica mesta Grevenbroich 009, 3000 Celje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   07.10.2015 08:20:27
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zveza - ID osnovnega položaja:
4528368 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 17504042 07.10.2015 08:20:27 712 - zaznamba izvršbe 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 17504042
čas začetka učinkovanja 07.10.2015 08:20:27
vrsta pravice / zaznambe 712 - zaznamba izvršbe
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Okrajno sodišče v Ljubljani
opr. št. postopka VL 100280/2015
dodatni opis:
Zaznamba izvršbe je vpisana na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani opr.št. VL 100280/2015 z dne 
31.08.2015.

 
 

ID pravice / zaznambe 17870681
čas začetka učinkovanja 11.04.2016 13:11:21
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 1996 LOG parcela 254/1 (ID 1888791)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 166,51 EUR 
obresti glej opis
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 15.10.2014 
dodatni opis:
Hipoteka je ustanovljena v zavarovanje terjatve 166,51 EUR s pp, ki je podrobneje opisana v izreku sklepa  Okrajnega
sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 33476/2016 z dne 08.04.2016.

imetnik:
1. matična številka: 5914540000

firma / naziv: VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o.
naslov: Lava 002A, 3000 Celje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.04.2016 13:11:21

zveza - ID osnovnega položaja:
4528368 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 17870682 11.04.2016 13:11:21 712 - zaznamba izvršbe 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 17870682
čas začetka učinkovanja 11.04.2016 13:11:21
vrsta pravice / zaznambe 712 - zaznamba izvršbe
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OKRAJNO SODIŠČE NA VRHNIKI
opr. št. postopka VL 33476/2016
dodatni opis:
Zaznamba izvršbe je vpisana na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 33476/2016 z dne 
08.04.2016 v zvezi  s sklepom o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr.št.  VL 14196872015 z dne 23.11.2015.
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ID pravice / zaznambe 18081448
čas začetka učinkovanja 29.06.2016 14:45:44
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 1996 LOG parcela 254/1 (ID 1888791)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 333,02 EUR 
obresti glej opis
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 15.10.2014 
dodatni opis:
Hipoteka je ustanovljena v zavarovanje terjatve 333,02 EUR s pp, ki je podrobneje opisana v izreku sklepa Okrajnega 
sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 63832/2016 z dne 29.06.2016,  v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. 
št. VL 144739/2015, z dne 25.11.2015.
imetnik:

1. matična številka: 5914540000
firma / naziv: VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o.
naslov: Lava 002A, 3000 Celje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.06.2016 14:45:44

zveza - ID osnovnega položaja:
4528368 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 18081449 29.06.2016 14:45:44 712 - zaznamba izvršbe 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 18081449
čas začetka učinkovanja 29.06.2016 14:45:44
vrsta pravice / zaznambe 712 - zaznamba izvršbe
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OKRAJNO SODIŠČE NA VRHNIKI
opr. št. postopka VL 63832/2016
dodatni opis:
Zaznamba izvršbe je vpisana na podlagi sklepa o izvršbi, Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 63832/2016 z 
dne 29.06.2016,  v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 144739/2015, z dne 25.11.2015.

 
 

ID pravice / zaznambe 18206064
čas začetka učinkovanja 01.09.2016 13:32:45
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 1996 LOG parcela 254/1 (ID 1888791)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 304,56 EUR 
obresti glej opis
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 15.10.2013 
dodatni opis:
Hipoteka je ustanovljena v zavarovanje terjatve 304,56 EUR s pp, ki je podrobneje opisana v izreku sklepa  Okrajnega
sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 85127/2016 z dne 31.08.2016.

imetnik:
1. matična številka: 5914540000

firma / naziv: VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o.
naslov: Lava 002A, 3000 Celje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.09.2016 13:32:45
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zveza - ID osnovnega položaja:
4528368 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 18206065 01.09.2016 13:32:45 712 - zaznamba izvršbe 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 18206065
čas začetka učinkovanja 01.09.2016 13:32:45
vrsta pravice / zaznambe 712 - zaznamba izvršbe
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OKRAJNO SODIŠČE NA VRHNIKI
opr. št. postopka VL 85127/2016
dodatni opis:
Zaznamba izvršbe je vpisana na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 85127/2016 z dne 
31.08.2016  v zvezi  s sklepom o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr.št. VL VL 158852/2014 z dne 
24.11.2014.

 
 

ID pravice / zaznambe 18304413
čas začetka učinkovanja 01.09.2016 13:40:55
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 1996 LOG parcela 254/1 (ID 1888791)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 152,28 EUR 
obresti glej opis
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 15.10.2013 
dodatni opis:
Hipoteka je ustanovljena v zavarovanje terjatve 152,28 EUR s pp, ki je podrobneje opisana v izreku sklepa  Okrajnega
sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 85180/2016 z dne 31.08.2016.

imetnik:
1. matična številka: 5914540000

firma / naziv: VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o.
naslov: Lava 002A, 3000 Celje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.09.2016 13:40:55

zveza - ID osnovnega položaja:
4528368 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 18304414 01.09.2016 13:40:55 712 - zaznamba izvršbe 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 18304414
čas začetka učinkovanja 01.09.2016 13:40:55
vrsta pravice / zaznambe 712 - zaznamba izvršbe
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OKRAJNO SODIŠČE NA VRHNIKI
opr. št. postopka VL 85180/2016
dodatni opis:
Zaznamba izvršbe je vpisana na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 85180/2016 z dne 
31.08.2016  v zvezi  s sklepom o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr.št. VL 150455/2014 z dne 17.11.2014.
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ID pravice / zaznambe 18374731
čas začetka učinkovanja 01.09.2016 13:49:00
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 1996 LOG parcela 254/1 (ID 1888791)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 105,16 EUR 
obresti glej opis
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 16.07.2012 
dodatni opis:
Hipoteka je ustanovljena v zavarovanje terjatve 105,16 EUR s pp, ki je podrobneje opisana v izreku sklepa  Okrajnega
sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 83017/2016 z dne 31.08.2016.

imetnik:
1. matična številka: 5914540000

firma / naziv: VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o.
naslov: Lava 002A, 3000 Celje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.09.2016 13:49:00

zveza - ID osnovnega položaja:
4528368 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 18374732 01.09.2016 13:49:00 712 - zaznamba izvršbe 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 18374732
čas začetka učinkovanja 01.09.2016 13:49:00
vrsta pravice / zaznambe 712 - zaznamba izvršbe
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OKRAJNO SODIŠČE NA VRHNIKI
opr. št. postopka VL 83017/2016
dodatni opis:
Zaznamba izvršbe je vpisana na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 83017/2016 z dne 
31.08.2016  v zvezi  s sklepom o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr.št. VL 201848/2013 z dne 19.12.2013.

 
 

ID pravice / zaznambe 18471208
čas začetka učinkovanja 01.09.2016 14:55:40
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 1996 LOG parcela 254/1 (ID 1888791)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 164,32 EUR 
obresti glej opis
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 16.10.2012 
dodatni opis:
Hipoteka je ustanovljena v zavarovanje terjatve  164,32 EUR s pp, ki je podrobneje opisana v izreku sklepa  
Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 85114/2016 z dne 31.08.2016.

imetnik:
1. matična številka: 5914540000

firma / naziv: VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o.
naslov: Lava 002A, 3000 Celje
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začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.09.2016 14:55:40
zveza - ID osnovnega položaja:

4528368 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 18471209 01.09.2016 14:55:40 712 - zaznamba izvršbe 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 18471209
čas začetka učinkovanja 01.09.2016 14:55:40
vrsta pravice / zaznambe 712 - zaznamba izvršbe
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OKRAJNO SODIŠČE NA VRHNIKI
opr. št. postopka VL 85114/2016
dodatni opis:
Zaznamba izvršbe je vpisana na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 85114/2016 z dne 
31.08.2016  v zvezi  s sklepom o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr.št. VL 194640/2013z dne 06.12.2013.

 
 

ID pravice / zaznambe 18610190
čas začetka učinkovanja 01.03.2017 14:17:33
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 1996 LOG parcela 254/1 (ID 1888791)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 130,10 EUR 
obresti glej opis
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 21.10.2015 
dodatni opis:
Hipoteka je ustanovljena v zavarovanje terjatve  130,10 EUR s pp, ki je podrobneje opisana v izreku sklepa  
Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 14337/2017z dne 28.02.2017.

imetnik:
1. matična številka: 5914540000

firma / naziv: VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o.
naslov: Lava 002A, 3000 Celje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.03.2017 14:17:33

zveza - ID osnovnega položaja:
4528368 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 18610191 01.03.2017 14:17:33 712 - zaznamba izvršbe 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 18610191
čas začetka učinkovanja 01.03.2017 14:17:33
vrsta pravice / zaznambe 712 - zaznamba izvršbe
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OKRAJNO SODIŠČE NA VRHNIKI
opr. št. postopka VL 14337/2017
dodatni opis:
Zaznamba izvršbe je vpisana na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 14337/2017 z dne 
28.02.2017 v zvezi  s sklepom o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr.št. VL 119111/2016 z dne 21.11.2016.
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ID pravice / zaznambe 18678519
čas začetka učinkovanja 29.03.2017 09:39:57
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 786/1 (ID 2420503)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 684,54 EUR 
obresti glej opis 
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 27.03.2017 
dodatni opis:
Hipoteka je ustanovljena v zavarovanje terjatve v znesku 684,54 EUR s pripadki, ki je podrobneje opisana v izreku 
sklepa o izvršbi  Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. I 73/2017 z dne 27.3.2017.
imetnik:

1. EMŠO: 1301925******
osebno ime: Albina Rogan
naslov: Dovje 106B, 4281 Mojstrana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.03.2017 09:39:57

zveza - ID osnovnega položaja:
4528368 
4528369 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 18678520 29.03.2017 09:39:57 712 - zaznamba izvršbe 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 18678520
čas začetka učinkovanja 29.03.2017 09:39:57
vrsta pravice / zaznambe 712 - zaznamba izvršbe
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OKRAJNO SODIŠČE NA JESENICAH
opr. št. postopka I 73/2017
dodatni opis:
Zaznamba izvršbe je vpisana na podlagi sklepa o izvršbi  Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. I 73/2017 z dne 
27.3.2017.
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 27.11.2017 - 17:05:05

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2171 786/2
 

katastrska občina 2171 DOVJE parcela 786/2 (ID 3428644)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 4528370
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. EMŠO: 1607961******
osebno ime: Bojan Medica
naslov: Trg prekomorskih brigad 006, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.10.2005 12:39:00

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
13182318 26.10.2005 12:40:00 401 - vknjižena hipoteka  
16602737 16.06.2014 15:01:38 401 - vknjižena hipoteka  
16678819 16.06.2014 15:13:08 401 - vknjižena hipoteka  
16941747 05.01.2015 10:32:17 401 - vknjižena hipoteka  
17212619 30.04.2015 14:00:47 401 - vknjižena hipoteka  
17504041 07.10.2015 08:20:27 401 - vknjižena hipoteka  
17870681 11.04.2016 13:11:21 401 - vknjižena hipoteka  
18081448 29.06.2016 14:45:44 401 - vknjižena hipoteka  
18206064 01.09.2016 13:32:45 401 - vknjižena hipoteka  
18304413 01.09.2016 13:40:55 401 - vknjižena hipoteka  
18374731 01.09.2016 13:49:00 401 - vknjižena hipoteka  
18471208 01.09.2016 14:55:40 401 - vknjižena hipoteka  
18546543 22.09.2016 14:13:04 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
18610190 01.03.2017 14:17:33 401 - vknjižena hipoteka  
18678519 29.03.2017 09:39:57 401 - vknjižena hipoteka  

 

ID osnovnega položaja: 4528371
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
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delež: 1/2
imetnik:

1. EMŠO: 1008964******
osebno ime: Marta Kogoj
naslov: Dovje 106, 4281 Mojstrana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.10.2005 12:39:00

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
13182318 26.10.2005 12:40:00 401 - vknjižena hipoteka  
18546543 22.09.2016 14:13:04 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
18678519 29.03.2017 09:39:57 401 - vknjižena hipoteka  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 13182318
čas začetka učinkovanja 26.10.2005 12:40:00
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 786/1 (ID 2420503)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 223.450,00 CHF 
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 31.10.2030 
dodatni opis:
223.450,00 CHF
Na podlagi notarskega zapisa pogodbe o dolgoročnem kreditu št. 415-53-20602129 in sporazuma o ustanovitvi 
hipoteke, opr. št. SV 700/05 z dne 26.10. 2005vknjižena hipoteka z naslednjimi podatki o terjatvi, zavarovani s 
hipoteko:
- glavnica: 223.450,00 CHF
- obresti: letni LIBOR CHF + 2,50 % letno
- zapadlost glavnice: najkasneje dne 31.10. 2030.
imetnik:

1. matična številka: 5496527000
firma / naziv: Sberbank banka d.d.
naslov: Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   26.10.2005 12:40:00

zveza - ID osnovnega položaja:
4528370 
4528371 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 15859125 26.10.2005 12:40:00 712 - zaznamba izvršbe 
 13576440 26.10.2005 12:40:00 706 - zaznamba neposredne izvršljivosti 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 15859125
čas začetka učinkovanja 26.10.2005 12:40:00
vrsta pravice / zaznambe 712 - zaznamba izvršbe
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Okrajno sodišče na Jesenicah
opr. št. postopka In 65/2013
dodatni opis:
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. In 65/2013 z dne 2.7.2013 se zaznamuje izvršba, ki 
učinkuje od trenutka vknjižene hipoteke, to je od 26.10.2005.

ID pravice / zaznambe 13576440
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čas začetka učinkovanja 26.10.2005 12:40:00
vrsta pravice / zaznambe 706 - zaznamba neposredne izvršljivosti
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi notarskega zapisa pogodbe o dolgoročnem kreditu št. 415-53-20602129 in sporazuma o ustanovitvi 
hipoteke, opr. št. SV 700/05 z dne 26.10. 2005se zaznamuje neposredna izvršljivost notarskega zapisa.

 
 

ID pravice / zaznambe 16602737
čas začetka učinkovanja 16.06.2014 15:01:38
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 1996 LOG parcela 254/1 (ID 1888791)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 2.266,68 EUR 
obresti glej opis
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 23.01.2014 
dodatni opis:
Hipoteka je ustanovljena v zavarovanje terjatve 2.266,68  EUR s pp, ki je podrobneje opisana v izreku sklepa  
Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št.VL 80594/2014  z dne 16.06.2014.

imetnik:
1. matična številka: 3709060000

firma / naziv: PLAN TRADE, upravljanje, storitve in montaža, d.o.o.
naslov: Ulica mesta Grevenbroich 009, 3000 Celje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.06.2014 15:01:38

zveza - ID osnovnega položaja:
4528370 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 16602738 16.06.2014 15:01:38 712 - zaznamba izvršbe 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 16602738
čas začetka učinkovanja 16.06.2014 15:01:38
vrsta pravice / zaznambe 712 - zaznamba izvršbe
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OKRAJNO SODIŠČE NA VRHNIKI
opr. št. postopka VL 80594/2014
dodatni opis:
Zaznamba izvršbe je vpisana na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 80594/2014 dne 
16.06.2014 v  zvezi  s sklepom o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr.št.  VL 11317/2014 z dne 31.01.2014.

 
 

ID pravice / zaznambe 16678819
čas začetka učinkovanja 16.06.2014 15:13:08
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 1996 LOG parcela 254/1 (ID 1888791)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 4.095,62 EUR 
obresti glej opis
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 23.05.2013 
dodatni opis:
Hipoteka je ustanovljena v zavarovanje terjatve 4.095,62 EUR s pp, ki je podrobneje opisana v izreku sklepa  
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Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št.VL 80614/2014  z dne 16.06.2014.

imetnik:
1. matična številka: 3709060000

firma / naziv: PLAN TRADE, upravljanje, storitve in montaža, d.o.o.
naslov: Ulica mesta Grevenbroich 009, 3000 Celje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   16.06.2014 15:13:08

zveza - ID osnovnega položaja:
4528370 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 16678820 16.06.2014 15:13:08 712 - zaznamba izvršbe 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 16678820
čas začetka učinkovanja 16.06.2014 15:13:08
vrsta pravice / zaznambe 712 - zaznamba izvršbe
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OKRAJNO SODIŠČE NA VRHNIKI
opr. št. postopka VL 94623/2013
dodatni opis:
Zaznamba izvršbe je vpisana na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 80614/2014 dne 
16.06.2014 v  zvezi  s sklepom o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr.št.  VL 94623/2013 z dne 10.06.2013.

 
 

ID pravice / zaznambe 16941747
čas začetka učinkovanja 05.01.2015 10:32:17
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 1996 LOG parcela 254/1 (ID 1888791)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 2.559,18 EUR 
obresti glej opis
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 23.10.2014 
dodatni opis:
Hipoteka je ustanovljena v zavarovanje terjatve  2.559,18 EUR s pripadki, ki je podrobneje opisana v izreku sklepa o 
izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 157010/2014

imetnik:
1. matična številka: 3709060000

firma / naziv: PLAN TRADE, upravljanje, storitve in montaža, d.o.o.
naslov: Ulica mesta Grevenbroich 009, 3000 Celje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   05.01.2015 10:32:17

zveza - ID osnovnega položaja:
4528370 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 16941748 05.01.2015 10:32:17 712 - zaznamba izvršbe 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 16941748
čas začetka učinkovanja 05.01.2015 10:32:17
vrsta pravice / zaznambe 712 - zaznamba izvršbe
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podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI
opr. št. postopka VL 157010/2014
dodatni opis:
Zaznamba izvršbe je vpisana na podlagi sklepa o izvršbi, Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 157010/2014 z 
dne 20.11.2014.

 
 

ID pravice / zaznambe 17212619
čas začetka učinkovanja 30.04.2015 14:00:47
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 1996 LOG parcela 254/1 (ID 1888791)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 21.530,22 EUR 
obresti glej opis
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 17.04.2015 
dodatni opis:
Hipoteka je ustanovljena v zavarovanje terjatve, ki je podrobneje opisana v izreku sklepa o zavarovanju navedenega v 
zaznambi izvršljivosti terjatve pri tej hipoteki.
imetnik:

1. matična številka: 5854814000
firma / naziv: REPUBLIKA SLOVENIJA
naslov: Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   30.04.2015 14:00:47

zveza - ID osnovnega položaja:
4528370 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 17212620 30.04.2015 14:00:47 706 - zaznamba neposredne izvršljivosti 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 17212620
čas začetka učinkovanja 30.04.2015 14:00:47
vrsta pravice / zaznambe 706 - zaznamba neposredne izvršljivosti
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Zaznamba neposredne izvršljivosti Sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča na Vrhniki
opr. št. Z 21/2015 z dne 30.04.2015.

 
 

ID pravice / zaznambe 17504041
čas začetka učinkovanja 07.10.2015 08:20:27
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 786/1 (ID 2420503)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 2.585,01 EUR 
obresti glej opis
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 31.08.2015 
dodatni opis:
Hipoteka je bila ustanovljena v zavarovanje terjatve 2.585,01 ? s pripadki, ki je podrobneje opisana v izreku sklepa o 
izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani opr.št. VL 100280/2015 z dne 31.08.2015
imetnik:
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1. matična številka: 3709060000
firma / naziv: PLAN TRADE, upravljanje, storitve in montaža, d.o.o.
naslov: Ulica mesta Grevenbroich 009, 3000 Celje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   07.10.2015 08:20:27

zveza - ID osnovnega položaja:
4528370 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 17504042 07.10.2015 08:20:27 712 - zaznamba izvršbe 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 17504042
čas začetka učinkovanja 07.10.2015 08:20:27
vrsta pravice / zaznambe 712 - zaznamba izvršbe
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Okrajno sodišče v Ljubljani
opr. št. postopka VL 100280/2015
dodatni opis:
Zaznamba izvršbe je vpisana na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani opr.št. VL 100280/2015 z dne 
31.08.2015.

 
 

ID pravice / zaznambe 17870681
čas začetka učinkovanja 11.04.2016 13:11:21
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 1996 LOG parcela 254/1 (ID 1888791)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 166,51 EUR 
obresti glej opis
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 15.10.2014 
dodatni opis:
Hipoteka je ustanovljena v zavarovanje terjatve 166,51 EUR s pp, ki je podrobneje opisana v izreku sklepa  Okrajnega
sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 33476/2016 z dne 08.04.2016.

imetnik:
1. matična številka: 5914540000

firma / naziv: VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o.
naslov: Lava 002A, 3000 Celje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.04.2016 13:11:21

zveza - ID osnovnega položaja:
4528370 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 17870682 11.04.2016 13:11:21 712 - zaznamba izvršbe 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 17870682
čas začetka učinkovanja 11.04.2016 13:11:21
vrsta pravice / zaznambe 712 - zaznamba izvršbe
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OKRAJNO SODIŠČE NA VRHNIKI
opr. št. postopka VL 33476/2016
dodatni opis:
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Zaznamba izvršbe je vpisana na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 33476/2016 z dne 
08.04.2016 v zvezi  s sklepom o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr.št.  VL 14196872015 z dne 23.11.2015.

 
 

ID pravice / zaznambe 18081448
čas začetka učinkovanja 29.06.2016 14:45:44
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 1996 LOG parcela 254/1 (ID 1888791)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 333,02 EUR 
obresti glej opis
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 15.10.2014 
dodatni opis:
Hipoteka je ustanovljena v zavarovanje terjatve 333,02 EUR s pp, ki je podrobneje opisana v izreku sklepa Okrajnega 
sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 63832/2016 z dne 29.06.2016,  v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. 
št. VL 144739/2015, z dne 25.11.2015.
imetnik:

1. matična številka: 5914540000
firma / naziv: VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o.
naslov: Lava 002A, 3000 Celje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.06.2016 14:45:44

zveza - ID osnovnega položaja:
4528370 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 18081449 29.06.2016 14:45:44 712 - zaznamba izvršbe 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 18081449
čas začetka učinkovanja 29.06.2016 14:45:44
vrsta pravice / zaznambe 712 - zaznamba izvršbe
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OKRAJNO SODIŠČE NA VRHNIKI
opr. št. postopka VL 63832/2016
dodatni opis:
Zaznamba izvršbe je vpisana na podlagi sklepa o izvršbi, Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 63832/2016 z 
dne 29.06.2016,  v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 144739/2015, z dne 25.11.2015.

 
 

ID pravice / zaznambe 18206064
čas začetka učinkovanja 01.09.2016 13:32:45
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 1996 LOG parcela 254/1 (ID 1888791)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 304,56 EUR 
obresti glej opis
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 15.10.2013 
dodatni opis:
Hipoteka je ustanovljena v zavarovanje terjatve 304,56 EUR s pp, ki je podrobneje opisana v izreku sklepa  Okrajnega
sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 85127/2016 z dne 31.08.2016.

imetnik:
1. matična številka: 5914540000
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firma / naziv: VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o.
naslov: Lava 002A, 3000 Celje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.09.2016 13:32:45

zveza - ID osnovnega položaja:
4528370 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 18206065 01.09.2016 13:32:45 712 - zaznamba izvršbe 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 18206065
čas začetka učinkovanja 01.09.2016 13:32:45
vrsta pravice / zaznambe 712 - zaznamba izvršbe
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OKRAJNO SODIŠČE NA VRHNIKI
opr. št. postopka VL 85127/2016
dodatni opis:
Zaznamba izvršbe je vpisana na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 85127/2016 z dne 
31.08.2016  v zvezi  s sklepom o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr.št. VL VL 158852/2014 z dne 
24.11.2014.

 
 

ID pravice / zaznambe 18304413
čas začetka učinkovanja 01.09.2016 13:40:55
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 1996 LOG parcela 254/1 (ID 1888791)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 152,28 EUR 
obresti glej opis
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 15.10.2013 
dodatni opis:
Hipoteka je ustanovljena v zavarovanje terjatve 152,28 EUR s pp, ki je podrobneje opisana v izreku sklepa  Okrajnega
sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 85180/2016 z dne 31.08.2016.

imetnik:
1. matična številka: 5914540000

firma / naziv: VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o.
naslov: Lava 002A, 3000 Celje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.09.2016 13:40:55

zveza - ID osnovnega položaja:
4528370 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 18304414 01.09.2016 13:40:55 712 - zaznamba izvršbe 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 18304414
čas začetka učinkovanja 01.09.2016 13:40:55
vrsta pravice / zaznambe 712 - zaznamba izvršbe
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OKRAJNO SODIŠČE NA VRHNIKI
opr. št. postopka VL 85180/2016
dodatni opis:
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Zaznamba izvršbe je vpisana na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 85180/2016 z dne 
31.08.2016  v zvezi  s sklepom o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr.št. VL 150455/2014 z dne 17.11.2014.

 
 

ID pravice / zaznambe 18374731
čas začetka učinkovanja 01.09.2016 13:49:00
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 1996 LOG parcela 254/1 (ID 1888791)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 105,16 EUR 
obresti glej opis
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 16.07.2012 
dodatni opis:
Hipoteka je ustanovljena v zavarovanje terjatve 105,16 EUR s pp, ki je podrobneje opisana v izreku sklepa  Okrajnega
sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 83017/2016 z dne 31.08.2016.

imetnik:
1. matična številka: 5914540000

firma / naziv: VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o.
naslov: Lava 002A, 3000 Celje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.09.2016 13:49:00

zveza - ID osnovnega položaja:
4528370 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 18374732 01.09.2016 13:49:00 712 - zaznamba izvršbe 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 18374732
čas začetka učinkovanja 01.09.2016 13:49:00
vrsta pravice / zaznambe 712 - zaznamba izvršbe
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OKRAJNO SODIŠČE NA VRHNIKI
opr. št. postopka VL 83017/2016
dodatni opis:
Zaznamba izvršbe je vpisana na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 83017/2016 z dne 
31.08.2016  v zvezi  s sklepom o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr.št. VL 201848/2013 z dne 19.12.2013.

 
 

ID pravice / zaznambe 18471208
čas začetka učinkovanja 01.09.2016 14:55:40
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 1996 LOG parcela 254/1 (ID 1888791)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 164,32 EUR 
obresti glej opis
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 16.10.2012 
dodatni opis:
Hipoteka je ustanovljena v zavarovanje terjatve  164,32 EUR s pp, ki je podrobneje opisana v izreku sklepa  
Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 85114/2016 z dne 31.08.2016.

imetnik:
1. matična številka: 5914540000
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firma / naziv: VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o.
naslov: Lava 002A, 3000 Celje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.09.2016 14:55:40

zveza - ID osnovnega položaja:
4528370 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 18471209 01.09.2016 14:55:40 712 - zaznamba izvršbe 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 18471209
čas začetka učinkovanja 01.09.2016 14:55:40
vrsta pravice / zaznambe 712 - zaznamba izvršbe
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OKRAJNO SODIŠČE NA VRHNIKI
opr. št. postopka VL 85114/2016
dodatni opis:
Zaznamba izvršbe je vpisana na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 85114/2016 z dne 
31.08.2016  v zvezi  s sklepom o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr.št. VL 194640/2013z dne 06.12.2013.

 
 

ID pravice / zaznambe 18546543
čas začetka učinkovanja 22.09.2016 14:13:04
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 786/2 (ID 3428644)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočne sodbe Okrajnega sodišča na Jesenicah opr. št. P 88/2013 z dne 12.2.2016 v zvezi s sodbo 
Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. I Cp 909/2016 z dne 31.8.2016 se vknjiži stvarna služnost hoje in vožnje z vsemi 
vozili v korist parc.št. 787/3,787/4 in785/0 vse d.o. Dovje.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 787/3 (ID 3081630)
2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 787/4 (ID 2578676)
3. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 785 (ID 4435608)

zveza - ID osnovnega položaja:
4528370 
4528371 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 18610190
čas začetka učinkovanja 01.03.2017 14:17:33
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 1996 LOG parcela 254/1 (ID 1888791)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 130,10 EUR 
obresti glej opis
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 21.10.2015 
dodatni opis:
Hipoteka je ustanovljena v zavarovanje terjatve  130,10 EUR s pp, ki je podrobneje opisana v izreku sklepa  
Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 14337/2017z dne 28.02.2017.

imetnik:
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1. matična številka: 5914540000
firma / naziv: VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o.
naslov: Lava 002A, 3000 Celje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.03.2017 14:17:33

zveza - ID osnovnega položaja:
4528370 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 18610191 01.03.2017 14:17:33 712 - zaznamba izvršbe 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 18610191
čas začetka učinkovanja 01.03.2017 14:17:33
vrsta pravice / zaznambe 712 - zaznamba izvršbe
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OKRAJNO SODIŠČE NA VRHNIKI
opr. št. postopka VL 14337/2017
dodatni opis:
Zaznamba izvršbe je vpisana na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št. VL 14337/2017 z dne 
28.02.2017 v zvezi  s sklepom o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr.št. VL 119111/2016 z dne 21.11.2016.

 
 

ID pravice / zaznambe 18678519
čas začetka učinkovanja 29.03.2017 09:39:57
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 786/1 (ID 2420503)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 684,54 EUR 
obresti glej opis 
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 27.03.2017 
dodatni opis:
Hipoteka je ustanovljena v zavarovanje terjatve v znesku 684,54 EUR s pripadki, ki je podrobneje opisana v izreku 
sklepa o izvršbi  Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. I 73/2017 z dne 27.3.2017.
imetnik:

1. EMŠO: 1301925******
osebno ime: Albina Rogan
naslov: Dovje 106B, 4281 Mojstrana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   29.03.2017 09:39:57

zveza - ID osnovnega položaja:
4528370 
4528371 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 18678520 29.03.2017 09:39:57 712 - zaznamba izvršbe 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 18678520
čas začetka učinkovanja 29.03.2017 09:39:57
vrsta pravice / zaznambe 712 - zaznamba izvršbe
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek OKRAJNO SODIŠČE NA JESENICAH
opr. št. postopka I 73/2017
dodatni opis:
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Zaznamba izvršbe je vpisana na podlagi sklepa o izvršbi  Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. I 73/2017 z dne 
27.3.2017.
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 27.11.2017 - 17:05:37

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2171 2007
 

katastrska občina 2171 DOVJE parcela 2007 (ID 1916109)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 4530432
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874327000
firma / naziv: OBČINA KRANJSKA GORA
naslov: Kolodvorska ulica 001B, 4280 Kranjska Gora
začetek učinkovanja vpisa imetnika   04.03.2013 14:02:44

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
15507949 04.03.2013 14:21:09 609 - zaznamba javnega dobra  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 15507949
čas začetka učinkovanja 04.03.2013 14:21:09
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 1986 (ID 237581)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Občina Kranjska Gora, Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve
opr. št. postopka 478/75-7/2010-EK
dodatni opis:
Na podlagi Odločbe Občine Kranjska Gora, Službe za splošne in premoženjsko pravne zadeve št. 478/75-7/2010-EK z
dne 11.4.2011, se zaznamuje grajeno javno dobro.
zveza - ID osnovnega položaja:

4530432 

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: 27.11.2017 - 17:03:55

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2171 2008
 

katastrska občina 2171 DOVJE parcela 2008 (ID 4939532)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 4530433
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874327000
firma / naziv: OBČINA KRANJSKA GORA
naslov: Kolodvorska ulica 001B, 4280 Kranjska Gora
začetek učinkovanja vpisa imetnika   04.03.2013 14:02:44

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
15507949 04.03.2013 14:21:09 609 - zaznamba javnega dobra  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 15507949
čas začetka učinkovanja 04.03.2013 14:21:09
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 1986 (ID 237581)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Občina Kranjska Gora, Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve
opr. št. postopka 478/75-7/2010-EK
dodatni opis:
Na podlagi Odločbe Občine Kranjska Gora, Službe za splošne in premoženjsko pravne zadeve št. 478/75-7/2010-EK z
dne 11.4.2011, se zaznamuje grajeno javno dobro.
zveza - ID osnovnega položaja:

4530433 

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: 27.11.2017 - 17:04:21

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2171 2009/1
 

katastrska občina 2171 DOVJE parcela 2009/1 (ID 741139)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 4530434
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874327000
firma / naziv: OBČINA KRANJSKA GORA
naslov: Kolodvorska ulica 001B, 4280 Kranjska Gora
začetek učinkovanja vpisa imetnika   04.03.2013 14:02:44

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
15507949 04.03.2013 14:21:09 609 - zaznamba javnega dobra  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 15507949
čas začetka učinkovanja 04.03.2013 14:21:09
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 2171 DOVJE parcela 1986 (ID 237581)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Občina Kranjska Gora, Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve
opr. št. postopka 478/75-7/2010-EK
dodatni opis:
Na podlagi Odločbe Občine Kranjska Gora, Službe za splošne in premoženjsko pravne zadeve št. 478/75-7/2010-EK z
dne 11.4.2011, se zaznamuje grajeno javno dobro.
zveza - ID osnovnega položaja:

4530434 

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

 





OZNAČBA X Y Z

T1  419.305,210 147.321,164 obstoječa

T2  419.305,212 147.316,264 obstoječa

T3  419.312,955 147.321,112 674,60

T4  419.313,681 147.311,672 674,15

T5  419.313,794 147.316,119 674,50

T6  419.321,137 147.308,023 673,86

T7  419.321,274 147.315,990 674,69

T8  419.321,358 147.320,824 674,81

T9  419.322,412 147.313,770 674,54

T10 419.325,696 147.320,906 674,90

T11 419.326,998 147.315,891 674,80

T12 419.327,679 147.305,468 673,54

T13 419.329,348 147.313,650 673,89

T14 419.331,913 147.320,807 675,00

T15 419.333,758 147.315,775 674,90

T16 419.338,070 147.313,500 obstoječa

T17 419.341,271 147.315,645 674,97

T18 419.341,358 147.320,644 675,09

T19 419.347,434 147.315,539 675,00

T20 419.350,008 147.320,492 675,13

T21 419.352,162 147.315,457 675,05

T22 419.354,760 147.320,410 675,13

T23 419.357,228 147.315,379 675,10

T24 419.361,252 147.320,459 675,16

T25 419.361,370 147.315,400 675,18

T26 419.368,951 147.321,399 675,30

T27 419.369,000 147.315,990 675,40

T28 419.374,373 147.322,917 675,49

T29 419.376,109 147.317,678 675,70

T30 419.379,069 147.325,051 675,76

T31 419.381,808 147.320,260 675,99

T32 419.384,198 147.328,816 676,20

T33 419.385,021 147.322,355 676,20

T34 419.387,257 147.321,609 prilagojena

T35 419.387,262 147.320,094 prilagojena

T36 419.388,852 147.334,452 676,80

T37 419.388,858 147.325,645 676,50

T38 419.390,361 147.320,070 prilagojena

T39 419.390,939 147.324,743 prilagojena

T40 419.390,983 147.338,273 677,23

T41 419.391,539 147.327,153 676,70

T42 419.392,880 147.342,369 677,70

T43 419.393,602 147.331,650 677,04

T44 419.394,383 147.346,839 678,20

T45 419.395,724 147.351,213 678,70

T46 419.397,389 147.339,852 677,70

T47 419.397,639 147.356,916 679,38



OZNAČBA X Y Z

T48 419.399,159 147.345,384 678,2

T49 419.400,054 147.362,907 680,1

T50 419.400,764 147.350,425 678,7

T51 419.402,495 147.355,157 679,229

T52 419.403,212 147.369,551 680,9

T53 419.404,880 147.361,094 680

T54 419.406,251 147.375,346 681,618

T55 419.408,011 147.367,867 680,9

T56 419.408,739 147.379,970 682,2

T57 419.410,658 147.372,982 681,594

T58 419.412,012 147.386,365 683

T59 419.413,060 147.377,444 682,2

T60 419.414,983 147.393,058 683,827

T61 419.416,553 147.384,247 683,1

T62 419.417,253 147.399,174 684,6

T63 419.419,132 147.405,583 685,4

T64 419.419,762 147.391,042 683,978

T65 419.420,589 147.411,687 686,154

T66 419.421,849 147.417,777 686,9

T67 419.422,047 147.397,078 684,7

T68 419.423,333 147.424,963 687,8

T69 419.424,342 147.405,355 685,55

T70 419.424,637 147.431,272 688,61

T71 419.425,487 147.410,673 686,282

T72 419.425,652 147.408,446 686,05

T73 419.425,736 147.436,510 688,61

T74 419.426,704 147.416,563 687

T75 419.427,077 147.444,058 690,3

T76 419.427,557 147.410,029 prilagojena

T77 419.427,850 147.450,696 691,217

T78 419.428,026 147.419,054 687,35

T79 419.428,135 147.477,630 695,2

T80 419.428,137 147.483,870 696,1

T81 419.428,188 147.457,332 692,2

T82 419.428,189 147.423,754 687,9

T83 419.428,193 147.490,472 697,046

T84 419.428,194 147.470,410 694,16

T85 419.428,251 147.463,383 693,1

T86 419.428,302 147.497,209 698

T87 419.428,460 147.503,634 698,9

T88 419.428,687 147.510,527 699,855

T89 419.429,007 147.518,165 700,9

T90 419.429,128 147.416,250 prilagojena

T91 419.429,345 147.524,822 701,8

T92 419.429,534 147.430,260 688,735



OZNAČBA X Y Z

T93 419.429,681 147.530,564 702,57

T94 419.430,142 147.537,499 703,5

T95 419.430,454 147.410,908 prilagojena

T96 419.430,584 147.435,347 689,4

T97 419.430,674 147.544,553 704,4

T98 419.431,244 147.550,619 705,09

T99 419.431,679 147.554,579 705,5

T100 419.431,699 147.559,426 705,96

T101 419.431,735 147.414,550 prilagojena

T102 419.432,052 147.442,871 690,4

T103 419.433,050 147.450,228 691,374

T104 419.433,088 147.411,177 obstoječa

T105 419.433,155 147.477,824 695,1

T106 419.433,161 147.484,717 696,1

T107 419.433,211 147.490,410 696,92

T108 419.433,212 147.470,464 694,037

T109 419.433,299 147.463,521 693,1

T110 419.433,325 147.497,285 697,9

T111 419.433,364 147.457,428 692,3

T112 419.433,483 147.503,672 698,8

T113 419.433,703 147.510,341 699,729

T114 419.434,030 147.518,117 700,8

T115 419.434,368 147.524,735 701,7

T116 419.434,454 147.414,210 obstoječa

T117 419.434,691 147.530,253 702,444

T118 419.435,163 147.537,334 703,4

T119 419.435,678 147.544,392 704,3

T120 419.436,295 147.550,065 704,962

T121 419.436,718 147.553,186 705,3

T122 419.437,143 147.556,037 705,6

T123 419.437,976 147.558,648 705,85

T124 419.439,230 147.560,283 706

T125 419.442,081 147.561,798 obstoječa
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