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Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 12.9.2022 - 18:53:49

Nepremičnina

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2017 445/1

katastrska občina 2017 DOLENJI LOGATEC parcela 445/1 (ID 4579195)
 

Plombe: 

Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 
V korist vsakokratnega lastnika nepremičnine so vpisane te pravice oziroma pravna dejstva:

1. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: katastrska občina 2017 DOLENJI LOGATEC parcela 375/328 (ID 5034269)
ID pravice 12525304

 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 8385622
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. EMŠO: 0109967******
osebno ime: Milan Brglez
naslov: Stara cesta 096F, 1370 Logatec

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
17039016 27.02.2015 14:30:32 401 - vknjižena hipoteka  

 

ID osnovnega položaja: 8385623
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. EMŠO: 2206968******
osebno ime: Mateja Gantar
naslov: Stara cesta 096F, 1370 Logatec

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
17039016 27.02.2015 14:30:32 401 - vknjižena hipoteka  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:

ID pravice / zaznambe 17039016
čas začetka učinkovanja 27.02.2015 14:30:32
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
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glavna nepremičnina: katastrska občina 2017 DOLENJI LOGATEC parcela 445/1 (ID 4579195)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 142.089,10 EUR 
obresti vsota šestmesečnega EURIBOR -ja in fiksnega pribitka v višini 2,10 % letno
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 31.12.2032 
dodatni opis:
Vknjiži se hipoteka za denarno terjatev v višini 142.089,10 EUR, z obrestno mero, ki je spremenljiva ter je za 
redne in interkalarne obresti vsota šestmesečnega EURIBOR -ja in fiksnega pribitka v višini 2,10 % letno; z 
zamudnimi obrestmi od vsake zapadle in neporavnane obveznosti, za čas od dneva zamude do dneva plačila, v 
višini zakonske zamudne obrestne mere, z morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila 
terjatve, z vračilom kredita v 214 zaporednih mesečnih obveznostih, ki zapadejo v plačilo zadnji dan v 
posameznem koledarskem mesecu, prva mesečna obveznost zapade v plačilo dne 31.03.2015 in zadnja dne 
31.12.2032 ter z ostalimi pogoji razvidnimi iz Dodatka št. 1 h kreditni pogodbi št. 44-20441039972257, št. 
kredita in pogodbe: 11-020113067712993 in Pogodbe o zastavi nepremičnin Reg. št. 11-020113067712993.
imetnik:

1. matična številka: 5860571000
firma / naziv: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana
naslov: Trg republike 002, 1000 Ljubljana

zveza - ID osnovnega položaja:
8385622 
8385623 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 17039017 27.02.2015 14:30:32 706 - zaznamba neposredne izvršljivosti 

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

ID pravice / zaznambe 17039017
čas začetka učinkovanja 27.02.2015 14:30:32
vrsta pravice / zaznambe 706 - zaznamba neposredne izvršljivosti
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Zaznamuje se neposredna izvršljivost notarskega zapisa notarke Nives Vidmar, opr. št. SV 92/15 z dne 
27.02.2015.


