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Številka: 47 8-2012016-004
Datum: 30. 05. 2018

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoŽenju džave in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 'ĺ1118) in 40. člena Uredbe o stvarnem premoŽenju drŽave in

samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,42112,24113, 10114 in 58/'ĺ6)
občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1 2lĺ vodice, kijo zastopa Župan Aco Franc Šuštar, objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

občina Vodice objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za prodajo
nepremičnine lD znak'. parcela 1742 78313, katastrska občina 1742 REPNJE parcela 78313
(lD 6657157), v izmeri 114 m2' Zemljišče je v lasti obcine Vodice, Kopitarjev trg 1,1217
Vodice.

Za navedeno nepremičnino bo, po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere na spletni
strani občine Vodice, sklenjena neposredna pogodba.

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo namere je 19.06.2018.

Aco Franc Šu
Zupan

Pripravila:
Kristina BoŽić,, univ. dipl' prav

Višja svetovalka lll
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Namera se objavi na spletni strani občine Vodice.

Davcna številka: 61348139 Maticna številka: 5874637 TRR: 5156 0133 8010 0000 609
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa''30'5.2018 - 10:0l:l5

Neoľemičnina

Plombe:

osnovni nravni noložai neoľemičnine:

ID osnovnega položaja: |8292029
vľsta osnovnega položaja: l01 - vknjiŽena lastninska pravica
de|ež: lll
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
ťlrna l naziy: Javno dobro
naslov:
zlčetek učinkovanja vpisa imetnĺka l4 l l 20l6 l l :25:5l

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ąli pravno deisNo, ki omeiuie lastninsko pravico na nepremičnini

tip nepľemičnine:
vir ID znaka:
ID znak:

l - zemljiška paľcela
1 - zemljiški katasteľ
paľcela 174278313

katastrska občina 1742 REPNJE 78313 6657157)

zadeva
začetek postopka
čas začetka uěinkovanja
vrsta postopka
stanje zadeve
naěin odločitvę o vpisu:

Dn 9 590212018 (ID postopka: 2222425)
16.05.2018 l5:37:3 I

16 05 2018 15.3'7.31
l l 2 _ vknjižba lastninske pravice ali vknjiŽba pĺenosa stavbne pravice pri eni nepremiěnini
303 - sklep o vpisu odpravljen
l0 - vpis dovol.jen v celoti
0l - vlożeno
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boniteta površina (grafična površina)

lm2l

parcela kat. občina

114 (113)7A3/3 1742-REPNJE

urejena parcela IDPOS datum spr.št' zKV

da 6259-O 10.11.2016575

deležlastnik

Ĺ/LJAVNO DOBRO,

upravljavec

oBčINA VoDIcE, Naslov ni Vpisan

št. stavbe na parceli površina Im2]zemljĺšča

ZEMLJISCE 114,OO

nepľemičnina

OPOZORILO: Podatki so informativni (vir: Geodetska uprava RS, maj 2018).
Podatki o parce|ah neizraża1o stan]a na današn;ĺ dan (g|ej Vir) in se |ahko raz|iku]ejo od uradnih eVidenc.

Vrednost celotne nepremičnine se lahko Zaradĺ neusklajenlh podatkov V nekaterih primerih razlikuje od Vsote Vrednostĺ posameznĺh enot.

http://WWW.geoprostor.net/piso; čas izpisa: 30. ma] 201B 10:25:58; Uporabnik: kristĺna.bozic@Vodice'si
o PISo oBČINA VoDICE; Vlr podatkov: MOP-GURS (podatki so informativni, za uradne lnformacije 5e obrnl[e na pristojne Ustanove)

deleż (o/o)namenska raba

1OO,OO1061o površine cest

delež (o/o)dejanska raba

1OO,OO3ooo pozidano zemljišče

vrednost nepNEP ID modeli določitve nep.

1.O26,OO2767aĹ4o

vrednost enoteraba povrsrnaenote

1.O26,OOstavbna zemljišča ( 1ooo/o) ĹL4,ooparcela 7A3/3
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