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1. UVOD 

Občina Radovljica želi urediti varno vodenje prometa na delu lokalne ceste LZ 349071 “Za Verigo”(na delu 
Vodnikove ceste in Ceste na Vrtači), ki je v zelo slabem stanju. 

2. CESTA – PREDMET OBRAVNAVE 

Predmet obravnave je občinska cesta LZ 349071, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 496/1, 475/21, 426/1, 430/1 
vse k.o. Hraše. 

Navedena zemljišča so javno dobro. Lastnik zemljišč je Občina Radovljica. Lastništvo in služnostni upravičenci so 
vpisani v zemljiški knjigi. Izpis iz zemljiške knjige z datumom december 2017 je podan v prilogi elaborata. 

2.1 Prometni podatki 

Točni številčni podatki niso znani. 

2.2 Karakteristični profil 

Cestni profil sestavlja: 

• bankina (delno utrjena) 
• vozišče (asfaltiran del brez sredinske črte) 
• bankina (delno utrjena) 

2.3 Promet pešcev in kolesarjev 

V cestnem profilu ni ločenega koridorja (hodnika za pešce in kolesarskega pasu) namenjenega pešcem in kolesarjem, 
ki so najbolj ranljivi udeleženci v prometu.  

3. STANJE CESTE 

3.1 Vrednotenje obstoječega stanja 

Za Občino Radovljica je "Oceno poškodovanosti" izdelalo podjetje  DFG CONSULTING d.o.o..  
Ocenjevanje je bilo izvedeno s pomočjo geolociranih video posnetkov iz meseca oktobra 2017.  
Na podlagi metode MSI1  so bile ocenjene  asfaltne vozne površine. Na odsekih oz. delih odsekov, ki imajo 
makadamsko voziščno konstrukcijo, ocene poškodovanosti niso določene.  

3.2 Metodologija ocene poškodovanosti voznih površin  

Metodologija je natančnjeje opisana v dokumentu "Oceno poškodovanosti", izdelalo podjetje  DFG CONSULTING 
d.o.o. 
Digitalno je os razdeljena na 10-metrske odseke (v nadaljevanju element OPC), na katerih so ocenili poškodovanost 
ceste. Elementom je bila nato določena ocena poškodovanosti. 

3.3 Ocena stanja asfaltnih vozišč  

Z vizualno oceno stanja ceste po metodi modificiranega švicarskega indeksa (MSI) se ocenjuje različne tipe poškodb 
asfaltne vozne površine: razpokanost, obrabljenost, zakrpanost in poškodbe z udarnimi jamami. Vsak tip poškodbe je 
opredeljen z dvema cenilkama. S prvo cenilko je ocenjena stopnja (jakost) poškodbe, z drugo pa obseg poškodovanega 
dela v odstotnem deležu površine 10-metrskega odseka vozišča, ki je prizadet s posameznim tipom poškodbe. 
 
Jakost poškodb (Sm) se oceni z vrednostmi od 0 do 3. Pomen je prikazan v preglednici 1. 
  

                                                      

1 MSI -  metoda za ocenjevanje voziščne konstrukcije, razvita v sodelovanju podjetja DFG CONSULTING, d.o.o. in Zavoda za raziskavo materialov 
in konstrukcij (ZRMK). 
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 0 1 2 3 

Razpoke brez ozke, 
komaj vidne 

široke, brez krušenja 
robov, zalite 

široke, 
z odkrušenimi robovi 

Obraba brez izpadanje posameznih 
zrn 

večji izpad zrn luščenje obrabne 
plasti 

Zakrpanost brez 
oblikovane krpe, 
z nezaznavnim 

prevozom 

denivelirane krpe, 
z rahlo zaznavnim 

prevozom 

preoblikovane 
(utrujene) neravne 

krpe 

Udarne jame brez 
manjše in v nastajanju 

 
srednje s plitvimi 

luknjami globoke, nevarne  udarne jame 

Preglednica 1: Opis številčne ocene za opis jakosti poškodbe 

 

Obseg poškodovanega dela (Am) je definiran kot odstotek (%) površine 10-metrskega odseka vozišč, na katerem se 
posamezna poškodba pojavlja. Ocenimo ga z vrednostmi od 0 do 3, kot je opredeljeno v preglednici 2. 
 
 0 1 2 3 

Odstotek površine vozišča, prizadet 
s posamezno poškodbo 0 % do 10 % 10 do 50 % nad 50 % 

Preglednica 2: Osnove za oceno obsega poškodb (Am) 

 

 

Vizualni oceni stanja voznih površin sledi izračun vrednosti MSI, ki lahko doseže vrednost  med 0 in 9, kjer vrednost 
0 pomeni vozno površino brez poškodb in vrednost 9 najslabše možno stanje. Indeks se izračuna na vsakih 10 metrov 
ceste. Indeks MSI se izračuna po naslednji enačbi: 

 
p

m m m

m r

MSI G S A
=

= ⋅ ⋅∑ , 

 
kjer je  
 
Gm: utež posamezne poškodbe 

m: r = razpoke, o = obraba, k = krpe, j =jame 

 
Privzete uteži Gm so naslednje: 

Razpoke:  0.4 
Obraba:  0.3 
Zakrpanost: 0.2  
Udarne jame: 0.1 

3.4 Rezultat ocene poškodovanosti cest 

Podatkovni model je za asfaltna vozišča skladen s standardom DRSI, za makadamska vozišča pa smo postavili nov 
model ocenjevanja poškodovanosti.  
Za prikaz grafičnega sloja ocene poškodovanosti smo vrednosti indeksa MSI in ocene poškodovanosti makadamskega 
vozišča razdelili v posamezne razrede. Za vsak razred smo tudi določili barvni ton (vrednosti RGB), s katerim ga 
predstavimo na izrisu. Izbrali smo naslednjo klasifikacijo ocen MSI v razrede, ki jo podajamo v preglednici 3: 
 

Razred Ocena MSI Barvne vrednosti Barva 

Asfaltna vozišča     
0 – 1 0 =< MSI < 1 R:   0,  G: 128,  B: 0  
1 – 2 1 =< MSI < 2 R:   0,  G: 255,  B: 0  
2 – 3 2 =< MSI < 3 R: 196, G: 255,  B: 0  
3 – 4 3 =< MSI < 4 R: 255, G: 255,  B: 0  
4 – 5 4 =< MSI < 5 R: 255, G: 128,  B: 0  
5 – 9 5 =< MSI <= 9 R: 255, G:    0,   B: 0  

Preglednica 3: Klasifikacija ocen vrednoti MSI v razrede 
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Tabelarični in grafični prikaz je v prilogi. 
 

3.5 Fotografije – odraz stanja 
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Cesta je v zelo slabem stanju.  

Tako stanje ne zagotavlja varnega odvijanja prometa. 
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4. PROMETNA VARNOST 

Prometna varnost je ena od temeljnih kakovosti prometnega sistema. Vsak uporabnik prometnega sistema želi imeti 
prometni sistem, ki zagotovi izpolnjevanje njegovih potreb in pričakovanj. Od stopnje varnosti cestnega sistema 
celotnega prometa je odvisna kakovost življenja vseh občanov in občank. 
Navedena zahteva je za občinske ceste, ki so v upravljanju občin, dolžnost občine.  
Občina Radovljica ima sprejet Odlok o občinskih cestah (Uradni vestnik Gorenjske, št. 47, l. 1999). 

4.1 Ohranjane stanja, ki zagotavlja varno odvijanje prometa 

Upravljavec in vzdrževalec javnih cest sta v skladu z veljavno zakonodajo dolžna ohranjati cesto v stanju, da je 
odvijanje prometa varno. Za to morata izvesti vsa potrebna dela in ukrepe. 
Skrb za varnost na cestah je predpisana v: 

• 5. členu Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), ki pravi da je 
prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, 
ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej; 

• 26. člen Odlok o občinskih cestah, ki pravi, da se morajo občinske ceste se morajo redno vzdrževati in 
obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti 
vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne ceste in določb 31. člena omogoča varno odvijanje prometa; 

5. UKREP ZA VARNO ODVIJANJE PROMETA 

Glede na objektivno opisano slabo stanje ceste je potrebno izvesti investicijsko vzdrževalna dela večjega obsega ali 
celo rekonstrukcijo ceste. 
 
Do izvedbe gradbenih posegov predlagamo začasno omejitev prometa.  
Predlagamo način omejitve, ki uporabnikom, lastnikom in stanovalcem sosednjih zemljišč omogoča dostop.  
Z omejitvijo se prepreči le tranzitni promet vseh udeležencev. 

 
Izvedba tovrstnega posega je Občini omogočena na podlagi 31. člena Odloka o občinskih cestah, ki pravi, da v kolikor 
občinska cesta ni v takem stanju, da promet po njej ni mogoč, oz. ni mogoč za določeno vrsto vozil, da bi promet 
posameznih vrst vozil škodil, ali če ukrep terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnosti 
prometa na njej lahko predsednik pristojnega občinskega organa s sklepom začasno, najdlje za čas enega leta, prepove 
ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil.  

5.1 Predlagan ukrep 

Najprimernejši ukrep s katerim se prepreči tranzitni promet, ter ohrani dostop lokalnemu prometu je 
VZPOSTAVITEV SLEPE ULICE,  z izjemo za kolesarje in pešce. 
Dostop se omogoči s severne strani, preko Alpske ceste in Finžgarjeve ulice. Z južne strani s Šobčeve ceste in 
Boštjanove ulice pa se promet prepove. Poleg prometne signalizacije se postavi fizična ovira. Na zemljišču s parc. št. 
430/1 k.o. Hraše, na delu izvoza iz krožnega križišča predlagamo postavitev fizične ovire »new jersey«.  

5.1.1 Dostop za intervencijo 

Navedeni ukrep nima negativnega vpliva na čas prihoda intervencijskih vozil na kraj nesreče. Intervencijska vozila 
prihajajo iz smeri Radovljice, preko Gorenjske in Alpske ceste (s severne strani). 

• Reševalno vozilo, začetek vožnje pri zdravstevnem domu na Kopališki ulici, Radovljica, 
• Gasilsko vozilo – prostovoljno gasilsko društvo Radovljica, začetek vožnje na Gorenjski cesti, 
• Policijsko vozilo, začetek vožnje na Ljubljanski cesti. 

V primeru večjih elementarnih nesreč je izključno za intervencijska vozila za čas reševanja možno in dovoljeno 
odstraniti fizično oviro »new jersey«. 

5.2 Vertikalna prometna signalizacija 

Zaradi ureditve slepe ulice je potrebna spremba obstoječe vertikalne prometne signalizacije.  

5.2.1 Postavitev zapore izvoza 

V izvozu iz krožišča št. 3 (ulica Na Vrtači) se na vsakem voznem pasu postavi »new jeresy« kot fizična ovira. 
Zaradi spremenjene prometne signalizacije se oviro jasno označi.  
V krožišču se pred njo postavi znak »čelna zapora – 7101 in 7101-1«, ter »dodatna utripajoča luč - 7202-2« nad vsakim 
znakom za poudarjanje pomena prometnega znaka. 
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Na vozišču ulice Na Vrtači se postavi prometni znak »Čelna zapora – 7101 in 7101-1«, prometni znak »Prepovedan 
promet v obeh smereh – 2202« z opozorilnimi svetlobnimi znaki  »Oranžne luči na tabli čelne zapore - 7201« premera 
210 mm. 

5.2.2 Postavitev obvestilnih znakov za PIC Veriga, PIC Lesce  

Potrebno je postaviti novo vertikalno signalizacijo – kažipot, tipa 3403-3. 
Predvidene lokacije: 

• krožišče “Šobčeva cesta”, izvoz št. 2 za PIC Lesce, parc 1389/2, k.o. Hraše. 

5.2.3 Postavitev znaka “slepa ulica”  

Na Vodnikovi cesti v območju križišča s Finžgarjevo ulico se postavi prometni znak 3204-4, slepa ulica, ki pešcem in 
kolesarjem dovoljuje prehod. Znak se postavi na parc. št. 1414/2, k.o. 2155 Hraše, tik ob robu pločnika. 

5.2.4 Postavitev znakov, ki dovoljujejo le vožnjo za »lokalni promet«  

Z načrtovanim ukrepom je predvidena omejitev tranzitnega prometa preko dela LZ 349071 “Za Verigo” (na delu 
Vodnikove ceste in Ceste na Vrtači).  
Dodatno se na ožjem območju v izogib premika tranzitnega prometa v zaledje (območje Plana), predlaga postavitev 
signalizacije, ki dovoljuje le vožnjo za lokalni promet. 
Prometni znak se postavi na obstoječa drogova: 

• križišče ulic Tovarniška ulica in Plana, 
• križišče ulic Šobčeva cesta in Plana. 

5.3 Časovna opredelitev spremenjenega prometnega režima 

Zaradi slabega stanja je prometna varnost ogrožena že danes.  
Občinski organ bo izdal odredbo v kateri bo določen čas do katerega bo vzpostavljen spremenjen prometni 
režim in čas veljave (do odprave slabega stanja). 

5.4 Prometna oprema in signalizacija 

Za vzpostavitev novega prometnega režima je potrebno uporabljati samo prometno opremo in znake, ki 
ustrezajo določilom Pravilnika o prometni signalizaciji.  
Znaki za označevanje del in drugih ovir na cesti, znaki za prepovedi in omejitve, znaki za obvestila morajo 
zagotavljati odsevnosti RA2, ceste zunaj naselij z normalno/naravno osvetljena okolica, razen za tiste, za katere 
je s pravilnikom določeno drugače. 
 
Dimenzije posameznih skupin znakov so: 

• Znaki za nevarnost   T90 cm (avtocesta T120 cm ) 
• Znaki za izrecne odredbe  Φ60 cm (Φ90 cm), 60 x 60 cm (90 x 90 cm)  
• Znaki za obvestila  60 cm x 90 cm (90 cm  x 135 cm)  
• Dopolnilne table   60 cm x 40 cm (90 cm  x 50 cm) 

Velikost pisave mora biti minimalno 14 cm (dopolnilne table, obvestilne table) 

6. OSTALA NAVODILA IN OPOMBE 

6.1 Vzdrževanje  

Upravljavec je dolžan novo prometno signalizacijo redno pregledati, skladno s splošnimi navodili javne službe 
vzdrževanja občinskih cest.  

6.2 Obveščanje 

Spremenjen prometni režim se objavi preko javnih medijev.  
Predlagamo, da se stanovalce in poslovne subjekte z neposrednim, direktnim dostopom do javne poti, na kateri 
se spreminja prometni režim, obvesti pisno.  
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IZJAVA O UPOŠTEVANJU TEHNIČNIH PREDPISOV IN STANDARDOV 

 
 

Odgovorni izdelovalec elaborata: 
Sprememba prometne signalizacije na lokalni cesti LZ 349071  “Za Verigo” 

(na delu Vodnikove ceste in Ceste na Vrtači) 
 

mag. Andej Sedej, u.d.i.g. G-2818 

 

I Z J A V L J A M, 

da so se pri izdelavi elaborata upoštevani naslednji predpisi: 
 
Zakon o cestah ZCes-1(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) 
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 
57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15)  
Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo in 68/16) 
Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15 in 21/16)  
Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08)  
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15)  
Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Ur.l. RS, 
št. 49/1997) (Spremembe: Ur.l. RS, št. 2/2004, 109/2010-ZCes-1) 
Pravilnik o projektiranju cest  (Ur.l. RS, št. 91/2005) (Spremembe: Ur.l. RS, št. 26/2006, 109/2010-ZCes-1) 
Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16)  
Odlok o občinskih cestah (Uradni vestnik Gorenjske, št. 47, l. 1999 in dop.). 
 

 
 

 
 
 
 

mag. Andej Sedej, u.d.i.g.  
IZS - G - 2818 

 

(ime in priimek) 
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GRAFIKA 

 

 
List 1:  Postavitev nove prometne signalizacije 
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PRILOGA – IZPIS IZ ZEMLJIŠKE KNJIGE 

 
Prilagamo izpis iz zemljiške knjige za zemljišča:  
 

496/1 k.o. Hraše 

475/21 k.o. Hraše 

426/1 k.o. Hraše 

430/1 k.o. Hraše 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 11.12.2017 - 12:21:55

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2155 426/1
 

katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 426/1 (ID 1192181)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 267057/2016 (ID postopka: 1668812)
začetek postopka 01.09.2016 15:26:35
čas začetka učinkovanja 01.09.2016 15:26:35
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 280830/2016 (ID postopka: 1682585)
začetek postopka 07.09.2016 14:56:21
čas začetka učinkovanja 07.09.2016 14:56:21
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9010883
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: JAVNO DOBRO  v lasti Občine Radovljica
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.07.2008 13:15:00

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
12923602 27.03.2003 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12923596 27.03.2003 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12923615 27.03.2003 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12923599 27.03.2003 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12923616 27.03.2003 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12923608 27.03.2003 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 11.12.2017 - 12:10:08

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2155 496/1
 

katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 496/1 (ID 4382523)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 14898/2017 (ID postopka: 1852207)
začetek postopka 10.05.2013 09:41:24
čas začetka učinkovanja 10.05.2013 09:41:24
vrsta postopka 302 - vpis izvedene pravice ali pravnega dejstva iz četrtega odstavka 13. a člena ZZK-1 pri 

osnovnih pravnih položajih ene nepremičnine
stanje zadeve 101 - pogoji dovoljenosti vpisa preverjeni
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 91 - postopek začet pred 1. majem 2011

zadeva Dn 792/2016 (ID postopka: 1402547)
začetek postopka 10.05.2013 10:13:28
čas začetka učinkovanja 10.05.2013 10:13:28
vrsta postopka 303 - izbris izvedene pravice ali pravnega dejstva iz četrtega odstavka 13. a člena ZZK-1 pri 

vseh osnovnih pravnih položajih
stanje zadeve 303 - sklep o vpisu odpravljen
način odločitve o vpisu: 31 - vpis ni dovoljen
tip pripada: 02 - ponovni vpis razveljavljene zadeve

zadeva Dn 252028/2016 (ID postopka: 1653783)
začetek postopka 26.08.2016 12:05:06
čas začetka učinkovanja 26.08.2016 12:05:06
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 267057/2016 (ID postopka: 1668812)
začetek postopka 01.09.2016 15:26:35
čas začetka učinkovanja 01.09.2016 15:26:35
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 280830/2016 (ID postopka: 1682585)
začetek postopka 07.09.2016 14:56:21
čas začetka učinkovanja 07.09.2016 14:56:21
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
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tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 318118/2016 (ID postopka: 1719873)
začetek postopka 22.09.2016 09:14:40
čas začetka učinkovanja 22.09.2016 09:14:40
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9010895
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: JAVNO DOBRO  v lasti Občine Radovljica
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.07.2008 13:15:00

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
12908986 06.09.2002 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12912042 06.09.2002 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12915949 06.09.2002 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12914085 06.09.2002 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12914598 06.09.2002 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12908991 06.09.2002 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12910876 06.09.2002 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12911139 06.09.2002 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12908983 06.09.2002 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12914086 06.09.2002 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12912493 06.09.2002 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12912919 06.09.2002 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12915311 06.09.2002 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
11272669 18.01.2008 09:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
17166325 12.11.2012 11:06:14 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12908983
čas začetka učinkovanja 06.09.2002 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 496/1 (ID 4382523)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju opr.št. St 2/98 z dne 14.8.2002Iz vl. št. 438 (  Vl. 28.2.2000, dn.št. 
287/2000
Na podlagi prodajne pogodbe z dne 11.5.1999 aneksa z dne 21.9.1999 in aneksa z dne 25.10.1999 se vknjiži 
služnostna pravica parkiranja, hoje in vožnje z vsemi vozili.
).
Dovoli se --Vknjižba pridobitve služnosti-- zaradi prepisa.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 2536/2006 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 812/2010 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1598 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 476/27 (ID 3330104)
zveza - ID osnovnega položaja:



11.12.2017 - 12:10
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 3 od 8

9010895 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12908986
čas začetka učinkovanja 06.09.2002 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 496/1 (ID 4382523)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju opr.št. St 2/98 z dne 14.8.2002Iz vl. št. 438 (  Vl. 28.2.2000, dn.št. 
289/2000
Na podlagi prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z dne 23.9.1999 se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.).
Dovoli se --Vknjižba pridobitve služnosti-- zaradi prepisa.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 2536/2006 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 812/2010 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1598 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 426/14 (ID 4886721)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010895 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12908991
čas začetka učinkovanja 06.09.2002 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 496/1 (ID 4382523)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju opr.št. St 2/98 z dne 14.8.2002Iz vl. št. 438 (  Vl. 14.7.2000, dn.št. 
1195/2000
Na podlagi prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z dne 23.9.1999 se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.).
Dovoli se --Vknjižba pridobitve služnosti-- zaradi prepisa.
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 1910/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 3499/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 2536/2006 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1508 z DN št. 10/2007 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 811/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 812/2010 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1598 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 476/66 (ID 1931457)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010895 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12910876
čas začetka učinkovanja 06.09.2002 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
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glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 496/1 (ID 4382523)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju opr.št. St 2/98 z dne 14.8.2002Iz vl. št. 438 (  Vl. 28.2.2000, dn.št. 
289/2000
Na podlagi prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z dne 23.9.1999 se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.).
Dovoli se --Vknjižba pridobitve služnosti-- zaradi prepisa.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 2536/2006 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 812/2010 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1598 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 419/11 (ID 1192474)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010895 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12911139
čas začetka učinkovanja 06.09.2002 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 496/1 (ID 4382523)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju opr.št. St 2/98 z dne 14.8.2002Iz vl. št. 438 (  Vl. 14.7.2000, dn.št. 
1195/2000
Na podlagi prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z dne 23.9.1999 se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.).
Dovoli se --Vknjižba pridobitve služnosti-- zaradi prepisa.
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 1910/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 3499/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 2536/2006 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 812/2010 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1598 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 476/67 (ID 4759607)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010895 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12912042
čas začetka učinkovanja 06.09.2002 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 496/1 (ID 4382523)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju opr.št. St 2/98 z dne 14.8.2002Iz vl. št. 438 (  Vl. 28.2.2000, dn.št. 
288/2000
Na podlagi prodajne pogodbe z dne 11.5.1999 in aneksa z dne 10.11.1999 se vknjiži služnostna pravica parkiranja, 
hoje in vožnje z vsemi vozili.).
Dovoli se --Vknjižba pridobitve služnosti-- zaradi prepisa.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 2536/2006 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 812/2010 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1598 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
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imetnik:
1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 475/2 (ID 4243900)

zveza - ID osnovnega položaja:
9010895 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12912493
čas začetka učinkovanja 06.09.2002 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 496/1 (ID 4382523)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju opr.št. St 2/98 z dne 14.8.2002Iz vl. št. 438 (  Vl. 14.7.2000, dn.št. 
1195/2000
Na podlagi prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z dne 23.9.1999 se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.).
Dovoli se --Vknjižba pridobitve služnosti-- zaradi prepisa.
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 1910/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 3499/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 2536/2006 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 812/2010 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1598 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 476/13 (ID 4555377)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010895 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12912919
čas začetka učinkovanja 06.09.2002 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 496/1 (ID 4382523)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju opr.št. St 2/98 z dne 14.8.2002Iz vl. št. 438 (  Vl. 14.7.2000, dn.št. 
1195/2000
Na podlagi prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z dne 23.9.1999 se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.).
Dovoli se --Vknjižba pridobitve služnosti-- zaradi prepisa.
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 1910/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 3499/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 2536/2006 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1508 z DN št. 10/2007 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 811/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 812/2010 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1598 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 476/71 (ID 4283815)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010895 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 12914085
čas začetka učinkovanja 06.09.2002 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 496/1 (ID 4382523)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju opr.št. St 2/98 z dne 14.8.2002Iz vl. št. 438 (  Vl. 28.2.2000, dn.št. 
288/2000
Na podlagi prodajne pogodbe z dne 11.5.1999 in aneksa z dne 10.11.1999 se vknjiži služnostna pravica parkiranja, 
hoje in vožnje z vsemi vozili.).
Dovoli se --Vknjižba pridobitve služnosti-- zaradi prepisa.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 2536/2006 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 812/2010 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1598 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 496/24 (ID 1723441)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010895 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12914086
čas začetka učinkovanja 06.09.2002 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 496/1 (ID 4382523)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju opr.št. St 2/98 z dne 14.8.2002Iz vl. št. 438 (  Vl. 28.2.2000, dn.št. 
289/2000
Na podlagi prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z dne 23.9.1999 se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.).
Dovoli se --Vknjižba pridobitve služnosti-- zaradi prepisa.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 2536/2006 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 812/2010 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1598 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 424/6 (ID 1231284)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010895 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12914598
čas začetka učinkovanja 06.09.2002 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 496/1 (ID 4382523)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju opr.št. St 2/98 z dne 14.8.2002Iz vl. št. 438 (  Vl. 14.7.2000, dn.št. 
1195/2000
Na podlagi prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z dne 23.9.1999 se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.).
Dovoli se --Vknjižba pridobitve služnosti-- zaradi prepisa.
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Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 1910/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 3499/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 2536/2006 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 812/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 813/2010 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1598 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 476/63 (ID 68174)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010895 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12915311
čas začetka učinkovanja 06.09.2002 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 496/1 (ID 4382523)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju opr.št. St 2/98 z dne 14.8.2002Iz vl. št. 438 (  Vl. 14.7.2000, dn.št. 
1195/2000
Na podlagi prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z dne 23.9.1999 se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.).
Dovoli se --Vknjižba pridobitve služnosti-- zaradi prepisa.
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 1910/2003 se poočiti drugi vpis.
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 3499/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 2536/2006 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 812/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 813/2010 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1598 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 476/70 (ID 1075728)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010895 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12915949
čas začetka učinkovanja 06.09.2002 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 496/1 (ID 4382523)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju opr.št. St 2/98 z dne 14.8.2002Iz vl. št. 438 (  Vl. 28.2.2000, dn.št. 
289/2000
Na podlagi prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z dne 23.9.1999 se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.).
Dovoli se --Vknjižba pridobitve služnosti-- zaradi prepisa.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 2536/2006 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 812/2010 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1598 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 424/8 (ID 2536020)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010895 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11272669
čas začetka učinkovanja 18.01.2008 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 496/40 (ID 1527302)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o vzpostavitvi služnosti z dne 1.3.2006se vknjiži služnostna pravica vkopa in vzdrževanja 
plinovoda, ki obsega položitev in vkop plinovodnih cevi, obratovanja plinovoda ter neoviran dostop za vzdrževanje, 
nadzor in popravila plinovoda. 
imetnik:

1. matična številka: 5842247000
firma / naziv: Petrol Plin d.o.o.
naslov: Dunajska 50, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   18.01.2008 09:00:00

zveza - ID osnovnega položaja:
9010895 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 17166325
čas začetka učinkovanja 12.11.2012 11:06:14
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 496/1 (ID 4382523)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju opr.št. St 2/98 z dne 14.8.2002 Iz vl. št. 438 ( Vl. 28.2.2000, dn.št. 
289/2000
Na podlagi prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z dne 23.9.1999 se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.).
Dovoli se --Vknjižba pridobitve služnosti-- zaradi prepisa.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 2536/2006 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 812/2010 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1598 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 496/28 (ID 4589566)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010895 

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: 11.12.2017 - 12:15:53

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2155 475/21
 

katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 475/21 (ID 3038809)
 
Plombe:
 

zadeva Dn 252028/2016 (ID postopka: 1653783)
začetek postopka 26.08.2016 12:05:06
čas začetka učinkovanja 26.08.2016 12:05:06
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 267057/2016 (ID postopka: 1668812)
začetek postopka 01.09.2016 15:26:35
čas začetka učinkovanja 01.09.2016 15:26:35
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

zadeva Dn 280830/2016 (ID postopka: 1682585)
začetek postopka 07.09.2016 14:56:21
čas začetka učinkovanja 07.09.2016 14:56:21
vrsta postopka 3009 - izbris več izvedenih pravic / zaznamb
stanje zadeve 001 - zadeva še ni dodeljena
način odločitve o vpisu: 00 - o vpisu še ni odločeno
tip pripada: 01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9010880
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: JAVNO DOBRO  v lasti Občine Radovljica
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.07.2008 13:15:00

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
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12923603 27.03.2003 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12923620 27.03.2003 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12923600 27.03.2003 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12923618 27.03.2003 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12923621 27.03.2003 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12923606 27.03.2003 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12923597 27.03.2003 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12923609 27.03.2003 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12923612 27.03.2003 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12923619 27.03.2003 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12923594 27.03.2003 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12923594
čas začetka učinkovanja 27.03.2003 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 475/21 (ID 3038809)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju z dne 10.3.2003, opr. št. St 2/98-1234, ter sklepov 
Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. St 2/98-982 z dne 14.1.2000, St 2/98-991 z dne 24.1.2000, St 2/98-1000 z dne 
11.2.2000, St 2/98-1001 z dne 11.2.2000, St 2/98-1085 z dne 7.7.2000, prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z 
dne 23.9.1999, prodajne pogodbe z dne 11.5.1999, aneksa z dne 21.9.1999 in aneksa z dne 10.11.1999 in 
zgodovinskega izpiska iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Kranj, se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.   
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 3499/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1609 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 424/8 (ID 2536020)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010880 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12923597
čas začetka učinkovanja 27.03.2003 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 475/21 (ID 3038809)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju z dne 10.3.2003, opr. št. St 2/98-1234, ter sklepov 
Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. St 2/98-982 z dne 14.1.2000, St 2/98-991 z dne 24.1.2000, St 2/98-1000 z dne 
11.2.2000, St 2/98-1001 z dne 11.2.2000, St 2/98-1085 z dne 7.7.2000, prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z 
dne 23.9.1999, prodajne pogodbe z dne 11.5.1999, aneksa z dne 21.9.1999 in aneksa z dne 10.11.1999 in 
zgodovinskega izpiska iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Kranj, se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.   
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 3499/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1609 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 424/6 (ID 1231284)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010880 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 12923600
čas začetka učinkovanja 27.03.2003 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 475/21 (ID 3038809)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju z dne 10.3.2003, opr. št. St 2/98-1234, ter sklepov 
Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. St 2/98-982 z dne 14.1.2000, St 2/98-991 z dne 24.1.2000, St 2/98-1000 z dne 
11.2.2000, St 2/98-1001 z dne 11.2.2000, St 2/98-1085 z dne 7.7.2000, prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z 
dne 23.9.1999, prodajne pogodbe z dne 11.5.1999, aneksa z dne 21.9.1999 in aneksa z dne 10.11.1999 in 
zgodovinskega izpiska iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Kranj, se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.   
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 3499/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1508 z DN št. 10/2007 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 811/2010 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1609 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 476/71 (ID 4283815)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010880 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12923603
čas začetka učinkovanja 27.03.2003 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 475/21 (ID 3038809)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju z dne 10.3.2003, opr. št. St 2/98-1234, ter sklepov 
Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. St 2/98-982 z dne 14.1.2000, St 2/98-991 z dne 24.1.2000, St 2/98-1000 z dne 
11.2.2000, St 2/98-1001 z dne 11.2.2000, St 2/98-1085 z dne 7.7.2000, prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z 
dne 23.9.1999, prodajne pogodbe z dne 11.5.1999, aneksa z dne 21.9.1999 in aneksa z dne 10.11.1999 in 
zgodovinskega izpiska iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Kranj, se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.   
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 3499/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1609 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 476/13 (ID 4555377)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010880 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12923606
čas začetka učinkovanja 27.03.2003 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 475/21 (ID 3038809)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju z dne 10.3.2003, opr. št. St 2/98-1234, ter sklepov 
Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. St 2/98-982 z dne 14.1.2000, St 2/98-991 z dne 24.1.2000, St 2/98-1000 z dne 
11.2.2000, St 2/98-1001 z dne 11.2.2000, St 2/98-1085 z dne 7.7.2000, prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z 
dne 23.9.1999, prodajne pogodbe z dne 11.5.1999, aneksa z dne 21.9.1999 in aneksa z dne 10.11.1999 in 
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zgodovinskega izpiska iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Kranj, se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.   
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 3499/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1609 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 476/67 (ID 4759607)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010880 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12923609
čas začetka učinkovanja 27.03.2003 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 475/21 (ID 3038809)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju z dne 10.3.2003, opr. št. St 2/98-1234, ter sklepov 
Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. St 2/98-982 z dne 14.1.2000, St 2/98-991 z dne 24.1.2000, St 2/98-1000 z dne 
11.2.2000, St 2/98-1001 z dne 11.2.2000, St 2/98-1085 z dne 7.7.2000, prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z 
dne 23.9.1999, prodajne pogodbe z dne 11.5.1999, aneksa z dne 21.9.1999 in aneksa z dne 10.11.1999 in 
zgodovinskega izpiska iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Kranj, se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.   
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 3499/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1609 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 419/11 (ID 1192474)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010880 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12923612
čas začetka učinkovanja 27.03.2003 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 475/21 (ID 3038809)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju z dne 10.3.2003, opr. št. St 2/98-1234, ter sklepov 
Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. St 2/98-982 z dne 14.1.2000, St 2/98-991 z dne 24.1.2000, St 2/98-1000 z dne 
11.2.2000, St 2/98-1001 z dne 11.2.2000, St 2/98-1085 z dne 7.7.2000, prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z 
dne 23.9.1999, prodajne pogodbe z dne 11.5.1999, aneksa z dne 21.9.1999 in aneksa z dne 10.11.1999 in 
zgodovinskega izpiska iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Kranj, se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.   
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 3499/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1609 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 419/9 (ID 2823939)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010880 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 12923618
čas začetka učinkovanja 27.03.2003 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 475/21 (ID 3038809)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju z dne 10.3.2003, opr. št. St 2/98-1234, ter sklepov 
Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. St 2/98-982 z dne 14.1.2000, St 2/98-991 z dne 24.1.2000, St 2/98-1000 z dne 
11.2.2000, St 2/98-1001 z dne 11.2.2000, St 2/98-1085 z dne 7.7.2000, prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z 
dne 23.9.1999, prodajne pogodbe z dne 11.5.1999, aneksa z dne 21.9.1999 in aneksa z dne 10.11.1999 in 
zgodovinskega izpiska iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Kranj, se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.   
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 3499/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1508 z DN št. 10/2007 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 811/2010 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1609 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 476/66 (ID 1931457)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010880 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12923619
čas začetka učinkovanja 27.03.2003 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 475/21 (ID 3038809)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju z dne 10.3.2003, opr. št. St 2/98-1234, ter sklepov 
Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. St 2/98-982 z dne 14.1.2000, St 2/98-991 z dne 24.1.2000, St 2/98-1000 z dne 
11.2.2000, St 2/98-1001 z dne 11.2.2000, St 2/98-1085 z dne 7.7.2000, prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z 
dne 23.9.1999, prodajne pogodbe z dne 11.5.1999, aneksa z dne 21.9.1999 in aneksa z dne 10.11.1999 in 
zgodovinskega izpiska iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Kranj, se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.   
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 3499/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1609 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 496/28 (ID 4589566)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010880 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12923620
čas začetka učinkovanja 27.03.2003 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 475/21 (ID 3038809)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju z dne 10.3.2003, opr. št. St 2/98-1234, ter sklepov 
Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. St 2/98-982 z dne 14.1.2000, St 2/98-991 z dne 24.1.2000, St 2/98-1000 z dne 
11.2.2000, St 2/98-1001 z dne 11.2.2000, St 2/98-1085 z dne 7.7.2000, prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z 
dne 23.9.1999, prodajne pogodbe z dne 11.5.1999, aneksa z dne 21.9.1999 in aneksa z dne 10.11.1999 in 
zgodovinskega izpiska iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Kranj, se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
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in vožnje z vsemi vozili.   
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 3499/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1609 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 426/14 (ID 4886721)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010880 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12923621
čas začetka učinkovanja 27.03.2003 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 475/21 (ID 3038809)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju z dne 10.3.2003, opr. št. St 2/98-1234, ter sklepov 
Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. St 2/98-982 z dne 14.1.2000, St 2/98-991 z dne 24.1.2000, St 2/98-1000 z dne 
11.2.2000, St 2/98-1001 z dne 11.2.2000, St 2/98-1085 z dne 7.7.2000, prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z 
dne 23.9.1999, prodajne pogodbe z dne 11.5.1999, aneksa z dne 21.9.1999 in aneksa z dne 10.11.1999 in 
zgodovinskega izpiska iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Kranj, se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.   
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 3499/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1609 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 476/27 (ID 3330104)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010880 

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: 11.12.2017 - 12:23:06

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2155 430/1
 

katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 430/1 (ID 4382524)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9010885
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: JAVNO DOBRO  v lasti Občine Radovljica
naslov:
začetek učinkovanja vpisa imetnika   11.07.2008 13:15:00

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
11272667 21.10.2009 11:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
11272666 21.10.2009 11:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11272666
čas začetka učinkovanja 21.10.2009 11:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 419/8 (ID 16424)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o služnosti z dne 7.9.2009se vknjiži služnostna pravica enkratnega izkopa jarka, vgraditve 
vodovodnega omrežja po služečih parcelah v dolžini 12,00 m in izgradnjo dovoza v dolžini 5 m.
imetnik:

1. EMŠO: 1708979******
osebno ime: Tina Kuruc
naslov: Na Vrtači 001A, 4248 Lesce
začetek učinkovanja vpisa imetnika   21.10.2009 11:00:00

zveza - ID osnovnega položaja:
9010885 



11.12.2017 - 12:23
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
stran 2 od 2

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

 
 

ID pravice / zaznambe 11272667
čas začetka učinkovanja 21.10.2009 11:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 419/8 (ID 16424)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o služnosti z dne 7.9.2009se vknjiži služnostna pravica enkratnega izkopa jarka, vgraditve 
vodovodnega omrežja po služečih parcelah v dolžini 12,00 m in izgradnjo dovoza v dolžini 5 m.
imetnik:

1. EMŠO: 1508977******
osebno ime: Benjamin Čakš
naslov: Na Vrtači 001A, 4248 Lesce
začetek učinkovanja vpisa imetnika   21.10.2009 11:00:00

zveza - ID osnovnega položaja:
9010885 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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12923617 27.03.2003 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12923614 27.03.2003 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12923611 27.03.2003 08:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
11312867 19.01.2011 11:45:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12923596
čas začetka učinkovanja 27.03.2003 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 426/1 (ID 1192181)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju z dne 10.3.2003, opr. št. St 2/98-1234, ter sklepov 
Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. St 2/98-982 z dne 14.1.2000, St 2/98-991 z dne 24.1.2000, St 2/98-1000 z dne 
11.2.2000, St 2/98-1001 z dne 11.2.2000, St 2/98-1085 z dne 7.7.2000, prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z 
dne 23.9.1999, prodajne pogodbe z dne 11.5.1999, aneksa z dne 21.9.1999 in aneksa z dne 10.11.1999 in 
zgodovinskega izpiska iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Kranj, se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.   
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 3499/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 812/2010 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1609 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 424/6 (ID 1231284)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010883 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12923599
čas začetka učinkovanja 27.03.2003 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 426/1 (ID 1192181)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju z dne 10.3.2003, opr. št. St 2/98-1234, ter sklepov 
Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. St 2/98-982 z dne 14.1.2000, St 2/98-991 z dne 24.1.2000, St 2/98-1000 z dne 
11.2.2000, St 2/98-1001 z dne 11.2.2000, St 2/98-1085 z dne 7.7.2000, prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z 
dne 23.9.1999, prodajne pogodbe z dne 11.5.1999, aneksa z dne 21.9.1999 in aneksa z dne 10.11.1999 in 
zgodovinskega izpiska iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Kranj, se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.   
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 3499/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1508 z DN št. 10/2007 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 811/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 812/2010 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1609 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 476/71 (ID 4283815)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010883 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12923602
čas začetka učinkovanja 27.03.2003 08:00:00
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vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 426/1 (ID 1192181)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju z dne 10.3.2003, opr. št. St 2/98-1234, ter sklepov 
Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. St 2/98-982 z dne 14.1.2000, St 2/98-991 z dne 24.1.2000, St 2/98-1000 z dne 
11.2.2000, St 2/98-1001 z dne 11.2.2000, St 2/98-1085 z dne 7.7.2000, prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z 
dne 23.9.1999, prodajne pogodbe z dne 11.5.1999, aneksa z dne 21.9.1999 in aneksa z dne 10.11.1999 in 
zgodovinskega izpiska iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Kranj, se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.   
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 3499/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 812/2010 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1609 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 476/13 (ID 4555377)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010883 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12923608
čas začetka učinkovanja 27.03.2003 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 426/1 (ID 1192181)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju z dne 10.3.2003, opr. št. St 2/98-1234, ter sklepov 
Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. St 2/98-982 z dne 14.1.2000, St 2/98-991 z dne 24.1.2000, St 2/98-1000 z dne 
11.2.2000, St 2/98-1001 z dne 11.2.2000, St 2/98-1085 z dne 7.7.2000, prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z 
dne 23.9.1999, prodajne pogodbe z dne 11.5.1999, aneksa z dne 21.9.1999 in aneksa z dne 10.11.1999 in 
zgodovinskega izpiska iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Kranj, se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.   
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 3499/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 812/2010 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1609 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 419/11 (ID 1192474)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010883 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12923611
čas začetka učinkovanja 27.03.2003 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 426/1 (ID 1192181)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju z dne 10.3.2003, opr. št. St 2/98-1234, ter sklepov 
Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. St 2/98-982 z dne 14.1.2000, St 2/98-991 z dne 24.1.2000, St 2/98-1000 z dne 
11.2.2000, St 2/98-1001 z dne 11.2.2000, St 2/98-1085 z dne 7.7.2000, prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z 
dne 23.9.1999, prodajne pogodbe z dne 11.5.1999, aneksa z dne 21.9.1999 in aneksa z dne 10.11.1999 in 
zgodovinskega izpiska iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Kranj, se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.   
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 3499/2004 se poočiti drugi vpis.
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Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 812/2010 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1609 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 419/9 (ID 2823939)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010883 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12923614
čas začetka učinkovanja 27.03.2003 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 426/1 (ID 1192181)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju z dne 10.3.2003, opr. št. St 2/98-1234, ter sklepov 
Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. St 2/98-982 z dne 14.1.2000, St 2/98-991 z dne 24.1.2000, St 2/98-1000 z dne 
11.2.2000, St 2/98-1001 z dne 11.2.2000, St 2/98-1085 z dne 7.7.2000, prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z 
dne 23.9.1999, prodajne pogodbe z dne 11.5.1999, aneksa z dne 21.9.1999 in aneksa z dne 10.11.1999 in 
zgodovinskega izpiska iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Kranj, se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.   
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 3499/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1508 z DN št. 10/2007 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 811/2010 se prenese vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 812/2010 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1609 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 476/66 (ID 1931457)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010883 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12923615
čas začetka učinkovanja 27.03.2003 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 426/1 (ID 1192181)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju z dne 10.3.2003, opr. št. St 2/98-1234, ter sklepov 
Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. St 2/98-982 z dne 14.1.2000, St 2/98-991 z dne 24.1.2000, St 2/98-1000 z dne 
11.2.2000, St 2/98-1001 z dne 11.2.2000, St 2/98-1085 z dne 7.7.2000, prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z 
dne 23.9.1999, prodajne pogodbe z dne 11.5.1999, aneksa z dne 21.9.1999 in aneksa z dne 10.11.1999 in 
zgodovinskega izpiska iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Kranj, se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.   
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 3499/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 812/2010 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1609 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 496/28 (ID 4589566)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010883 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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ID pravice / zaznambe 12923616
čas začetka učinkovanja 27.03.2003 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 426/1 (ID 1192181)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju z dne 10.3.2003, opr. št. St 2/98-1234, ter sklepov 
Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. St 2/98-982 z dne 14.1.2000, St 2/98-991 z dne 24.1.2000, St 2/98-1000 z dne 
11.2.2000, St 2/98-1001 z dne 11.2.2000, St 2/98-1085 z dne 7.7.2000, prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z 
dne 23.9.1999, prodajne pogodbe z dne 11.5.1999, aneksa z dne 21.9.1999 in aneksa z dne 10.11.1999 in 
zgodovinskega izpiska iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Kranj, se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.   
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 3499/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 812/2010 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1609 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 426/14 (ID 4886721)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010883 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12923617
čas začetka učinkovanja 27.03.2003 08:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 426/1 (ID 1192181)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju z dne 10.3.2003, opr. št. St 2/98-1234, ter sklepov 
Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. St 2/98-982 z dne 14.1.2000, St 2/98-991 z dne 24.1.2000, St 2/98-1000 z dne 
11.2.2000, St 2/98-1001 z dne 11.2.2000, St 2/98-1085 z dne 7.7.2000, prodajne pogodbe z dne 1.3.1999 in aneksa z 
dne 23.9.1999, prodajne pogodbe z dne 11.5.1999, aneksa z dne 21.9.1999 in aneksa z dne 10.11.1999 in 
zgodovinskega izpiska iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Kranj, se vknjiži služnostna pravica parkiranja, hoje 
in vožnje z vsemi vozili.   
Opomba: Zaradi delitve/združitve gospodujočih parcel, opravljene z DN št. 3499/2004 se poočiti drugi vpis.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 812/2010 se prenese vpis.
Zaradi pripisa iz vl. št. 1609 z DN št. 919/2010 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 476/27 (ID 3330104)
zveza - ID osnovnega položaja:

9010883 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 11312867
čas začetka učinkovanja 19.01.2011 11:45:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 2155 HRAŠE parcela 426/1 (ID 1192181)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o služnosti z dne 14.1.2011se vknjiži služnostna pravica za igradnjo in vzdrževanje komunalnega
voda - cestnega priključka v dolžini 3 m in širini 7,70 m, v korist služnostnega upravičenca in njegovih pravnih 
naslednikov.
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imetnik:
1. matična številka: 1873601000

firma / naziv: VERIGA K.F. proizvodnja in trgovina, d.o.o.
naslov: Alpska cesta 043, 4248 Lesce
začetek učinkovanja vpisa imetnika   19.01.2011 11:45:00

zveza - ID osnovnega položaja:
9010883 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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PRILOGA – GRAFIČNI PRIKAZ STANJA – ocena napak 

 
 

 



ODSEK STAC_ZAČ STAC_KON OBRABA

OBRABA

POVRŠINA RAZPOKE

RAZPOKE

POVRŠINA ZAKRPANOST

ZAKRPANOST

POVRŠINA UDARNE_JAME

UDARNE_JAME

POVRŠINA INDEKS_MSI

349071 210,00 220,00 1 2 2 1 0 0 0 0 1,40

349071 220,00 230,00 1 2 2 1 0 0 0 0 1,40

349071 230,00 240,00 3 1 3 1 0 0 3 1 2,40

349071 240,00 250,00 3 2 3 2 0 0 3 3 5,10

349071 250,00 260,00 3 2 3 2 0 0 3 3 5,10

349071 260,00 270,00 3 2 3 2 1 1 3 2 5,00

349071 270,00 280,00 3 2 3 2 1 1 3 2 5,00

349071 280,00 290,00 3 2 3 2 2 1 3 2 5,20

349071 290,00 300,00 3 2 3 2 2 1 3 2 5,20

349071 300,00 310,00 3 1 3 1 2 2 3 1 3,20

349071 310,00 320,00 3 2 2 1 1 2 3 1 3,30

349071 320,00 330,00 3 2 2 1 1 2 3 1 3,30

349071 330,00 340,00 3 2 2 1 1 2 3 1 3,30

349071 340,00 350,00 3 2 2 2 1 1 3 1 3,90

349071 350,00 360,00 3 2 2 1 1 1 3 1 3,10

349071 360,00 370,00 3 2 2 2 1 1 3 1 3,90

349071 370,00 380,00 3 2 3 2 2 1 3 1 4,90

349071 380,00 390,00 3 2 3 2 2 1 3 1 4,90

349071 390,00 400,00 3 3 2 1 1 1 3 1 4,00

349071 400,00 410,00 3 2 2 2 2 1 3 2 4,40

349071 410,00 420,00 3 2 3 2 2 2 3 2 5,60

349071 420,00 430,00 3 3 2 2 2 1 3 3 5,60

349071 430,00 440,00 3 3 3 3 2 2 3 3 8,00

349071 440,00 450,00 3 3 3 3 2 2 3 3 8,00

349071 450,00 460,00 3 3 2 2 2 1 3 2 5,30

349071 460,00 470,00 3 3 3 2 0 0 3 2 5,70

349071 470,00 480,00 3 3 3 2 0 0 3 2 5,70

349071 480,00 490,00 3 3 2 1 0 0 3 2 4,10

349071 490,00 500,00 3 2 2 1 0 0 3 2 3,20

349071 500,00 510,00 3 2 2 1 2 2 1 1 3,50

349071 510,00 520,00 3 2 2 1 2 2 1 1 3,50

349071 520,00 530,00 1 2 2 1 2 2 2 1 2,40



349071 530,00 540,00 1 2 2 1 2 2 0 0 2,20

349071 540,00 550,00 1 2 2 1 2 2 0 0 2,20

349071 550,00 560,00 1 2 1 1 2 2 0 0 1,80

349071 560,00 570,00 1 2 2 1 2 2 0 0 2,20

349071 570,00 580,00 1 2 2 2 2 2 1 1 3,10

349071 580,00 590,00 1 2 2 1 2 2 1 1 2,30

349071 590,00 600,00 1 2 2 2 2 2 1 1 3,10

349071 600,00 610,00 1 2 3 2 3 2 1 2 4,40

349071 610,00 620,00 1 2 2 1 3 2 1 1 2,70

349071 620,00 630,00 1 2 2 2 3 2 3 1 3,70

349071 630,00 640,00 1 2 1 1 2 2 0 0 1,80

349071 640,00 650,00 1 2 2 1 2 2 0 0 2,20

349071 650,00 660,00 1 2 2 1 2 2 1 1 2,30

349071 660,00 670,00 1 2 2 1 2 3 1 1 2,70

349071 670,00 680,00 1 1 0 0 0 0 0 0 0,30

349071 680,00 690,00 1 1 0 0 0 0 0 0 0,30

349071 690,00 697,94 1 1 0 0 0 0 0 0 0,30



25 0 25 50 75 100 m

Ocena poškodovanosti cest - Modificirani švicarski indeks
Odsek: LZ 349071
Stanje: 26.10.2017
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Ocena poškodovanosti cest - Modificirani švicarski indeks
Odsek: LZ 349071
Stanje: 26.10.2017
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