Dn 103116/2021
SKLEP
Okrajno sodišče na Jesenicah je dne 01.06.2021 v zemljiškoknjižni zadevi:
vrsta postopka:
predlog
vrsta vpisa:
vknjižba lastninske pravice pri več nepremičninah (prvi odstavek 141. člena ZZK-1)
glede nepremičnin:
1 katastrska občina 2004 BOROVNICA parcela 542/9 (ID 7045147)
udeleženci postopka:
1 predlagatelj
2 nasprotni udeleženec

OBČINA BOROVNICA
JURČEK, trgovsko podjetje, d.o.o., Zalarjeva cesta 019, 1353 Borovnica
sklenilo

Na podlagi teh listin
št.
1

datum listine
18.03.2021

vrsta listine
prodajna pogodba

dodatni opis
612-0002/2019-22

se dovolijo ti vpisi, ki začnejo učinkovati 11.05.2021:
1.
pri osnovnem pravnem položaju nepremičnine katastrska občina 2004 BOROVNICA parcela 542/9 (ID 7045147)
ID osnovnega položaja:
20667152
vrsta osnovnega položaja:
101 - vknjižena lastninska pravica
delež:
1/1
vpis novega imetnika:
1. matična številka:
5883393000
firma / naziv:
OBČINA BOROVNICA
naslov:
Paplerjeva ulica 022, 1353 Borovnica
in izbris prejšnjega imetnika:
1. matična številka:
5369282000
firma / naziv:
JURČEK, trgovsko podjetje, d.o.o.
naslov:
Zalarjeva cesta 019, 1353 Borovnica

Pravni pouk:
1. Proti temu sklepu je dovoljeno vložiti ugovor v osmih dneh. Rok za vložitev ugovora teče od dneva vročitve tega
sklepa.
2. Predlagatelj, ki je sam vložil elektronski zemljiškoknjižni predlog, in notar, odvetnik, nepremičninska družba, Državno
odvetništvo Republike Slovenije in občinsko odvetništvo, ki zastopa udeleženca, mora ugovor vložiti elektronsko.
3. Udeleženec, razen državnih organov, ki ni sam vložil elektronskega predloga in ga v postopku tudi ne zastopa
zastopnik iz 2. točke, mora ugovor vložiti tako, da ga pošlje na naslov:
Okrajno sodišče v Ljubljani
Centralno vložišče za zemljiškoknjižne zadeve
Miklošičeva cesta 10
1000 Ljubljana
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4. Če ugovor ne bo vseboval navedbe sklepa, zoper katerega se vlaga in podpisa vlagatelja ugovora, se bo kot nepopoln
zavrgel.
5. Ugovor mora obsegati:
– opravilno številko in datum tega sklepa,
– izjavo vlagatelja, ali sklep izpodbija v celoti ali samo v določenem delu,
– razloge za ugovor in
– podpis vlagatelja ugovora.
6. V postopku z ugovorom se ne uporabljajo pravila 108. člena ZPP o dopolnitvi nepopolne vloge.
7. Ob vložitvi ugovora je treba plačati sodno takso. Če sodna taksa ob vložitvi ugovora ni plačana in je vlagatelj ugovora
tudi ne plača v roku, ki mu ga z nalogom za plačilo takse določi sodišče, ter ni pogojev za oprostitev, odlog ali
obročno plačilo sodnih taks, se šteje, da je ugovor umaknjen.
Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa.

Urška Repe
višja sodniška pomočnica
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