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�tevilka zadeve:  �� 
�tevilka zahteve: ��. 

RZPP - 13

Datum:�����..

Notar
Ime in priimek, 
Ulica, hi�na �tevilka, 
Po�tna �tevilka in kraj 

OBVESTILO O MANJKAJO�IH PODATKIH  

Dne ����.. ob ������(ura, minuta, sekunda) smo prejeli zahtevo za vpis zastavne pravice in odpravek 
notarskega zapisa �t. ������. V postopku vpisa v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premi�nin je bilo ugotovljeno, da je va�a zahteva za vpis pomanjkljiva. 

Na podlagi va�e zahteve smo v Registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premi�nin opravili vpis z 
naslednjimi podatki:  

Predlagatelj vpisa (notar):
IME: PRIIMEK:

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

Zastavitelj(i):
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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�tevilka zadeve:  �� 
�tevilka zahteve: ��. 
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Dol�nik(i):
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(i):
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:

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

Valorizacija: 

Obrestna mera: Zapadlost: 

Opombe o terjatvi: 
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Predmet(i) zastavne pravice:
Zap. 
�t.

Vrsta
premi�nine 

Enoli�na identifikacijska oznaka 
(vsi identifikatorji EIZ, vklju�no z neobveznimi podatki)

Solastni�ki
dele� 

Zastavljen
e

premi�nine 
(v obliki 
ulomka)

Skupna 
lastnina 

(DA/NE)

Vrstni red 
u�inkovanja 

zastavne
pravice 

(podatki za 
zadevo za 
katero se 

zahteva vpis)

Datum in ura 
u�inkovanja 

zastavne
Pravice

(podatki za 
zadevo za 
katero se 

zahteva vpis)

V skladu s 2. odstavkom 36. �lena Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premi�nin, vas obve��amo, da se nepopolnost zahteve za vpis izkazuje pri 
naslednjih podatkih: 
1.
Zastavitelj(i): 

Dol�nik(i):

Upnik(i): 

Terjatev: 

          

2.
Predmet(i) zastavne pravice 

V skladu z  2. odstavkom 33. �lena Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premi�nin, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, 
Izpostava ����. na  zgoraj omenjenem predmetu(ih) zastave ni opravila vpisa plombe. 

Pozivamo vas, da v roku 3 dni zahtevo za vpis dopolnite z manjkajo�imi podatki. 

Pripravil(a): (referent/ka)
(Vodja izpostave) 
�tampiljka in podpis 
(elektronski podpis)


