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AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE 
IZPOSTAVA  ________________ 

REGISTER NEPOSESTNIH ZASTAVNIH PRAVIC IN ZARUBLJENIH 
PREMI�NIN

Datum:_____________ 

ZAHTEVA ZA VPIS PODATKOV O ZASTAVNI PRAVICI NA PREMI�NINI

A. Nov vpis  B. Vpis spremembe C. Izbris 
�t. zadeve___________  �t. zadeve___________ 

Predlagatelj vpisa (notar):

IME: PRIIMEK: 

Ulica in hi�na �tevilka: Po�tna �tevilka in kraj: 

Na podlagi sporazuma, sklenjenega dne,_______________ v obliki neposredno izvr�ljivega notarskega zapisa 
�t.:________________, zahtevam vpis v register neposestnih  zastavnih pravic z naslednjimi podatki: 

Zastavitelj: 

FIRMA oz. IME: 

Mati�na �tevilka: Dav�na �tevilka: 

                              
Ulica in hi�na �tevilka: Po�tna �tevilka, kraj in dr�ava: 

IME: PRIIMEK: Rojstni datum: 

�tevilka potnega lista oz. osebne izkaznice 
tujega dr�avljana: 

Dr�avljanstvo: EM�O: 

               
Ulica in hi�na �tevilka stalnega prebivali��a: Po�tna �tevilka, kraj in dr�ava stalnega prebivali��a:

Ulica in hi�na �tevilka za�asnega prebivali��a Po�tna �tevilka, kraj in dr�ava za�asnega prebivali��a
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Dol�nik:

FIRMA oz. IME: 

Mati�na �tevilka: Dav�na �tevilka: 

                              
Ulica in hi�na �tevilka: Po�tna �tevilka, kraj in dr�ava: 

IME: PRIIMEK: Rojstni datum: 

�tevilka potnega lista oz. osebne izkaznice 
tujega dr�avljana: 

Dr�avljanstvo: EM�O: 

               
Ulica in hi�na �tevilka stalnega prebivali��a: Po�tna �tevilka, kraj in dr�ava stalnega prebivali��a:

Ulica in hi�na �tevilka za�asnega prebivali��a: Po�tna �tevilka, kraj in dr�ava za�asnega prebivali��a:

Upnik:

FIRMA oz. IME: 

Mati�na �tevilka: Dav�na �tevilka: 

                              
Ulica in hi�na �tevilka: Po�tna �tevilka, kraj in dr�ava: 

IME: PRIIMEK: Rojstni datum: 

�tevilka potnega lista oz. osebne izkaznice 
tujega dr�avljana: 

Dr�avljanstvo:  EM�O: 

               
Ulica in hi�na �tevilka stalnega prebivali��a: Po�tna �tevilka, kraj in dr�ava stalnega prebivali��a:

Ulica in hi�na �tevilka za�asnega prebivali��a: Po�tna �tevilka, kraj in dr�ava za�asnega prebivali��a:

OPOMBA: 
V primeru, da je udele�encev (upnikov, zastaviteljev, dol�nikov) ve�, je potrebno izpolniti priloge 2a, 2b, 3a, 3b, 4a 
in 4b.
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Terjatev:

Vi�ina glavnice terjatve in valuta oz. njena opisna 
dolo�itev:

Valorizacija: 

Obrestne mera: Zapadlost: 

Opombe o terjatvi: 

Predmet zastavne pravice je v prilogi 1.

Priloge:  
�� PRILOGA 1 (podatki o premi�nini, ki je predmet zastave) 
�� PRILOGA 2 (podatki o zastaviteljih) 
�� PRILOGA 3 (podatki o dol�nikih) 
�� PRILOGA 4 (podatki o upnikih) 
�� Podatki o listinah, ki so podlaga za vpis 

�tampiljka in podpis notarja: 
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RZPP - 1

PRILOGA 1/a 

Podatki o premi�ninah, ki so predmet zastave: ZALOGE 

Zap.
�t.

Parcelna �t. in oznaka 
K.O. v kateri se 

 nahajajo * 

Identifikacijska �t. 
objekta, kjer se 

nahajajo * 
(�e obstaja) 

Ulica, hi�na �t., kraj in 
po�ta * 

(�e obstaja) 

Vrsta zalog in 
minimalna koli�ina oz. 

vrednost * 

Solastninski
dele�

zastavljene
premi�nine

(v obliki ulomka)

Skupna
lastnina

DA/NE

Zastavitelj 
 pravna oseba *

naziv firme 
mati�na �tevilka 

Zastavitelj
 fizi�na oseba *
ime in priimek 

EM�O 

        

                        

        

                        

        

                        

        

                        

        

                        

        

                        

        

                        

* obvezen podatek
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PRILOGA 1/b 

Podatki o premi�ninah, ki so predmet zastave: OPREMA 

Zap.
�t.

Parcelna �t. in oznaka 
K.O. v kateri se 

nahajajo * 

Identifikacijska �t. 
objekta, kjer se 

nahajajo * 
(�e obstaja) 

Ulica, hi�na �t., kraj in 
po�ta * 

(�e obstaja) 

Vrsta opreme in 
namen uporabe *

Datum
izdelave in ime 
proizvajalca * 

Solastninski
dele�

zastavljene
premi�nine

(v obliki ulomka)

Skupna
lastnina

DA/NE

Zastavitelj 
 pravna oseba *

naziv firme 
mati�na �tevilka 

Zastavitelj
 fizi�na oseba *
ime in priimek 

EM�O 

         

                           

         

                           

         

                           

         

                           

         

                           

         

                           

         

                           

* obvezen podatek
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PRILOGA 1/c 

Podatki o premi�ninah, ki so predmet zastave: MOTORNA IN TIRNA VOZILA, MOTORNA KOLESA TER PRIKOLICE IN 
POLPRIKOLICE

Zap.
�t. �tevilka �asije* Leto

izdelave*

Registrska 
ozna�ba iz 

referen�nega 
registra

Ime proizvajalca Model in tip vozila 

Solastninski
dele�

zastavljene
premi�nine

(v obliki ulomka)

Skupna
lastnina

DA/NE

Zastavitelj 
 pravna oseba *

naziv firme 
mati�na �tevilka 

Zastavitelj
 fizi�na oseba *
ime in priimek 

EM�O 
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 �tampiljka in podpis notarja / 
 izvr�itelja oz. drugega    
 pristojnega organa 
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PRILOGA 1/�-1

Podatki o premi�ninah, ki so predmet zastave: �IVALI-GOVEDO 

Zap.
�t.

Identifikacijska
 �tevilka * Spol * Pasma * Datum rojstva* 

Solastninski
dele�

zastavljene
premi�nine

(v obliki ulomka)

Skupna
lastnina

DA/NE

Zastavitelj 
 pravna oseba *

naziv firme 
mati�na �tevilka 

Zastavitelj
 fizi�na oseba *
ime in priimek 

EM�O 
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 �tampiljka in podpis notarja / 
 izvr�itelja oz. drugega    
 pristojnega organa 
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PRILOGA 1/�-2

Podatki o premi�ninah, ki so predmet zastave: �IVALI-KOPITARJI 

Zap.
�t Identifikacijska �tevilka s katero je �ival  

vpisana v referen�ni register * Spol * 

Solastninski dele� 
zastavljene
premi�nine

(v obliki ulomka)

Skupna
lastnina

DA/NE

Zastavitelj 
 pravna oseba *

naziv firme 
mati�na �tevilka 

Zastavitelj
 fizi�na oseba *
ime in priimek 

EM�O 
      

                        

      

                        

      

                        

      

                        

      

                        

      

                        

      

                        

      

                        

* obvezen podatek 
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 �tampiljka in podpis notarja / 
 izvr�itelja oz. drugega    
 pristojnega organa 
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PRILOGA 1/�-3

Podatki o premi�ninah, ki so predmet zastave: �IVALI-DROBNICA 

Zap.
�t Identifikacijska �tevilka s katero je �ival 

vpisana v referen�ni register* Spol* Vrsta in pasma *

Solastninski dele� 
zastavljene
premi�nine

(v obliki ulomka)

Skupna
lastnina

DA/NE

Zastavitelj 
 pravna oseba *

naziv firme 
mati�na �tevilka 

Zastavitelj
 fizi�na oseba *
ime in priimek 

EM�O 
      

                        

      

                        

      

                        

      

                        

      

                        

      

                        

      

                        

* obvezen podatek 



S
tran 8520 / Š

t. 69 / 24. 6. 2004 
U

radni list R
epublike S

lovenije

�t. notarskega zapisa: ..������ 

 �tampiljka in podpis notarja / 
 izvr�itelja oz. drugega    
 pristojnega organa 
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PRILOGA 2/a 
Podatki o zastaviteljih 

PRAVNA OSEBA 
Zap.
�t.

Firma oz. ime Ulica in hi�na �tevilka Po�tna �tevilka, kraj in 
dr�ava 

Mati�na �tevilka Dav�na �tevilka 
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 �tampiljka in podpis notarja / 
 izvr�itelja oz. drugega    
 pristojnega organa 
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PRILOGA 2/b 
Podatki o zastaviteljih 

FIZI�NA OSEBA 
Zap.
�t. Ime in priimek 

�tevilka potnega lista 
oz. osebne izkaznice 

tujega dr�avljana 

Datum rojstva in
EM�O Dr�avljanstvo

Ulica in hi�na 
�tevilka stalnega 

prebivali��a

Po�tna �tevilka, kraj 
in dr�ava stalnega 

prebivali��a

Ulica in hi�na 
�tevilka 

za�asnega
prebivali��a

Po�tna �tevilka, 
kraj in dr�ava 

za�asnega
prebivali��a

   Datum rojstva:  

        
   Datum rojstva:  

        
   Datum rojstva:  

        
   Datum rojstva:  

        
   Datum rojstva:  

        
   Datum rojstva:  

        
   Datum rojstva:  

        
   Datum rojstva:  

        
   Datum rojstva:  

        
   Datum rojstva:  
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PRILOGA 3/a 
Podatki o dol�nikih 

PRAVNA OSEBA 
Zap.
�t.

Firma oz. ime Ulica in hi�na �tevilka Po�tna �tevilka, kraj in dr�ava Mati�na �tevilka Dav�na �tevilka 
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 �tampiljka in podpis notarja / 
 izvr�itelja oz. drugega    
 pristojnega organa 

RZPP - 1

PRILOGA 3/b 
Podatki o dol�nikih 

FIZI�NA OSEBA 
Zap.
�t. Ime in priimek 

�tevilka potnega lista 
oz. osebne izkaznice 

tujega dr�avljana 

Datum rojstva in
EM�O Dr�avljanstvo

Ulica in hi�na 
�tevilka stalnega 

prebivali��a

Po�tna �tevilka, 
kraj in dr�ava 

stalnega
prebivali��a

Ulica in hi�na 
�tevilka 

za�asnega
prebivali��a

Po�tna �tevilka, 
kraj in dr�ava 

za�asnega
prebivali��a

   Datum rojstva:  

        
   Datum rojstva:  

        
   Datum rojstva:  

        
   Datum rojstva:  

        
   Datum rojstva:  

        
   Datum rojstva:  

        
   Datum rojstva:  

        
   Datum rojstva:  

        
   Datum rojstva:  

        
   Datum rojstva:  
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PRILOGA 4/a 
Podatki o upnikih 

PRAVNA OSEBA 
Zap. �t. Firma oz. ime Ulica in hi�na �tevilka Po�tna �tevilka, kraj in dr�ava Mati�na �tevilka Dav�na �tevilka 
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 �tampiljka in podpis notarja / 
 izvr�itelja oz. drugega    
 pristojnega organa 
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PRILOGA 4/b 
Podatki o upnikih 

FIZI�NA OSEBA 
Zap.
�t. Ime in priimek 

�tevilka potnega 
lista oz. osebne 
izkaznice tujega 

dr�avljana

Datum rojstva in
EM�O Dr�avljanstvo

Ulica in hi�na 
�tevilka stalnega 

prebivali��a

Po�tna �tevilka, 
kraj in dr�ava 

stalnega
prebivali��a

Ulica in hi�na 
�tevilka 

za�asnega
prebivali��a

Po�tna �tevilka, 
kraj in dr�ava 

za�asnega
prebivali��a

   Datum rojstva: 

        
   Datum rojstva: 

        
   Datum rojstva: 

        
   Datum rojstva: 

        
   Datum rojstva: 

        
   Datum rojstva: 

        
   Datum rojstva: 

        
   Datum rojstva: 

        
   Datum rojstva: 

        
   Datum rojstva: 

        


