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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 
 

Spoštovani ! 
    

 

1.  Zemljiško knjižni predlogi 
 

V obvestilu št. 28 smo uporabnike seznanili, da so obrazci zemljiškoknjižnih predlogov DZS 
od 9,600 do 9,604 NEVELJAVNI od 25.11.2003. 
 

Na osnovi Pravilnika o obrazcih zemljiškoknjižnih predlogov objavljenega 10.11.2003 v UL. 
RS. št. 109 in dogovora z Ministrstvom za pravosodje smo založili več obrazcev. 
 

Obrazci objavljeni v Uradnem listu nimajo navodil za izpolnjevanje, ki smo jih običajno 
natisnili na hrbtni strani. 
 

Kupci teh obrazcev bodo morali sami na osnovi informacij zemljiške knjige ali advokatov 
povedati kateri obrazec želijo. V pomoč so tudi tuje oznake: PRID, ZAZN, IZBR, ET.  
 
9,628  PRID 1 Predlog za vpis pridobitve lastninske pravice 
                      list, format A4, dvostranski tisk 
 
9,629  PRID 2  Predlog za vpis pridobitve hipoteke 
                     list, format A4, dvostranski tisk 
 
9,630  PRID 3 Predlog za vpis pridobitve maksimalne hipoteke 
                      list, format A4, dvostranski tisk 
 
9,631  PRID 4  Predlog za vpis pridobitve hipoteke pri idealnem deležu 
                      list, format A4, dvostranski tisk 
 
9,632  PRID 5  Predlog za vpis pridobitve skupne hipoteke 
                      list, format A4, dvostranski tisk 
 
9,633  PRID 6  Predlog za vpis pridobitve stvarne služnosti 
                      list, format A4, dvostranski tisk 
 
9,634  PRID 7  Predlog za vpis pridobitve druge pravice 
                      list, format A4, dvostranski tisk 
 
9,635  PRID 8  Predlog za vknjižbo lastninske pravice v vrstnem redu v  
                      predznamovane pravice 
                      list, format A4, dvostranski tisk 
 
9,636  PRID 9 Predlog za vknjižbo lastninske pravice v zaznamovanem 

vrstnem redu 
                      list, format A4, dvostranski tisk 
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9,637  PRID 10  Predlog za vknjižbo lastninske pravice v vrstnem redu 

zaznambe spora    
list, format A4, dvostranski tisk 

 
9,638  ZAZN 1  Predlog za vpis zaznambe vrstnega reda za pridobitev 

lastninske pravice 
                      list, format A4, dvostranski tisk 
 
9,639  ZAZN 2  Predlog za vpis zaznambe spora za pridobitev lastninske pravice 
                       list, format A4, dvostranski tisk 
 
9,640   IZBR 1  Predlog za izbris pravice 
                       list, format A4, dvostranski tisk 
 
9,641  IZBR 2   Zemljiškoknjižni predlog za izbris zaznambe 
                       list, format A4, dvostranski tisk 
 
9,642   ET 1     Zemljiškoknjižni predlog za vpis etažne lastnine na podlagi 

akta o oblikovanju etažne lastnine 
                       pola, format A4, dvostranski tisk 
 
9,643   ET 2     Zemljiškoknjižni predlog za vpis etažne lastnine na podlagi 

sporazuma solastnikov o oblikovanju etažne lastnine 
                       pola, format A4, dvostranski tisk 
 
Novi obrazci bodo na zalogi po 15. decembru 2003. 
 
 
Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo 
(01/30 69 850 ga. Urša Jandrlič, 01/30 69 835 g. Andrej Kogoj, 01/30 69 836 g. Uroš Vilhar 
in 01/30 69 847 ga. Agata Vogrin), jih poiščete na spletni strani alea.dzs.si ali pošljete 
e-mail na naslov tiskovine@dzs.si. 

 
 

Ljubljana, 04. 12. 2003                                                       izvršni direktor Divizije založništev 
                                                                                          direktor Založništva tiskovin  
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                                                                                                  Andrej Založnik 
 
 
 

 
 


