
e MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

REPUBLIKA SLOVENIJA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA

Številka: 2122-825/2011-2
Datum: 11.11.2011

OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA izdaja na podlagi 27. člena Zakona o določanju
območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb - ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/2008)
in na podlagi 30. člena Zakona o geodetski dejavnosti - ZgeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/2010, 110/2002 -
ZGO-1, 47/2006 - ZEN in 45/2008) naslednje

OBVESTILO

O DOLOČITVI HiŠNE ŠTEVILKE IN NASLOVA

Stavbi številka 1722-8270 v katastrski občini 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE, se določi
naslov:

občina
naselje
ulica
hišna številka
pošta

LJUBLJANA
ČRNA VAS
Črna vas
75 a
1000 Ljubljana

o bra z lož ite v:

PREMIUM INVEST d.o.o., Derčeva ulica 35, 1000 Ljubljana, je dne 16.09.2011 vložil zahtevek za
določitev hišne številke. OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA je ugotovila, da so izpolnjeni
pogoji za določitev hišne številke iz 26. in 27. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in
označevanju naselij, ulic in stavb - ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/2008), saj je stavba vpisana v
kataster stavb oziroma je bila poleg zahteve za določitev hišne številke vložena tudi zahteva za vpis
stavbe v kataster stavb, zato je stavbi številka 1722-8270, na parceli številka 1722-1689/911 v katastrski
občini 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE določila zgoraj navedeno hišno številko in naslov po zaporedju
lege.

Lastnik stavbe mora tablico s hišno številko in imenom naselja oziroma ulice:
- namestiti na vidnem mestu stavbe najpozneje v treh mesecih po prejemu tega obvestila o določitvi hišne
številke,
- vzdrževati in dotrajano tablico nadomestiti z novo, če oznaka ni več razvidna.

Stroške nabave, namestitve in vzdrževanja ter nadomestitve tablice s hišno številko z novo zaradi
uničenja oziroma obrabe krije lastnik stavbe oziroma upravnik stavbe, če ima stavba upravnika (drugi
odstavek 31. člena ZDOlONUS). Obračun izdelave hišne tablice se izvede v skladu s cenikom
izdelovalca.

Kršitev obveznosti v zvezi z označevanjem stavb je prekršek po 33. členu ZDOIONUS, za katerega je
predpisana denarna kazen.

Krivec Mojca

ViŠj1..1)~ovtka I

Vročiti: ~J[U
V

"-
1 PREMIUM INVEST d.o.o., Derčeva ulica 35,1000 Ljubljana
2 dokumentarno gradivo, tu

Cankarjeva cesta 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: Ol 241 78 OO,telefaks: Ol 241 78 20, www.gu.gov.si.e-pošta:ogu.gulj@gov.si



e MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

REPUBLIKA SLOVENUA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA

Številka: 2122-826/2011-2
Datum: 11.11.2011

OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA izdaja na podlagi 27. člena Zakona o določanju
območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb - ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/2008)
in na podlagi 30. člena Zakona o geodetski dejavnosti= ZgeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/2010, 110/2002 -
ZGO-1, 47/2006 - ZEN in 45/2008) naslednje

OBVESTILO

O DOLOČiTVI HiŠNE ŠTEVILKE IN NASLOVA

Stavbi številka 1722-8271 v katastrski občini 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE, se določi
naslov:

občina
naselje
ulica
hišna številka
pošta

LJUBLJANA
ČRNA VAS
Črna vas
75
1000 Ljubljana

o bra z lož ite v:

PREMIUM INVEST d.o.o., Derčeva ulica 35, 1000 Ljubljana, je dne 16.09.2011 vložil zahtevek za
določitev hišne številke. OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA je ugotovila, da so izpolnjeni
pogoji za določitev hišne številke iz 26. in 27. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in
označevanju naselij, ulic in stavb - ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/2008), saj je stavba vpisana v
kataster stavb oziroma je bila poleg zahteve za določitev hišne številke vložena tudi zahteva za vpis
stavbe v kataster stavb, zato je stavbi številka 1722-8271, na parceli številka 1722-1689/911 v katastrski
občini 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE določila zgoraj navedeno hišno številko in naslov po zaporedju
lege.

Lastnik stavbe mora tablico s hišno številko in imenom naselja oziroma ulice:
- namestiti na vidnem mestu stavbe najpozneje v treh mesecih po prejemu tega obvestila o določitvi hišne
številke,
- vzdrževati in dotrajano tablico nadomestiti z novo, če oznaka ni več razvidna.

Stroške nabave, namestitve in vzdrževanja ter nadomestitve tablice s hišno številko z novo zaradi
uničenja oziroma obrabe krije lastnik stavbe oziroma upravnik stavbe, če ima stavba upravnika (drugi
odstavek 31. člena ZDOlONUS). Obračun izdelave hišne tablice se izvede v skladu s cenikom
izdelovalca.

Kršitev obveznosti v zvezi z označevanjem stavb je prekršek po 33. členu ZDOIONUS, za katerega je
predpisana denarna kazen.

Krivec Mojca

Vi~alkal

Vročiti:
1 PREMIUM INVEST d.o.o., Derčeva ulica 35,1000 Ljubljana
2 dokumentarno gradivo, tu

Cankarjeva cesta 1, S1-1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: Ol 241 78 OO,telefaks: Ol 241 78 20, www.gu.gov.si.e-pošta:ogu.gulj@gov.si



e MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

REPUBLIKA SLOVENIJA GEODETSKA VPRA VA REPUBLIKE SLOVENIJE
OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA

Številka: 2122-827/2011-2
Datum: 11.11.2011

OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA izdaja na podlagi 27. člena Zakona o določanju
območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb - ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/2008)
in na podlagi 30. člena Zakona o geodetski dejavnosti - ZgeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/2010, 110/2002 -
ZGO-1, 47/2006 - ZEN in 45/2008) naslednje

OBVESTILO

O DOLOČiTVI HiŠNE ŠTEVILKE IN NASLOVA

Stavbi številka 1722-8272 v katastrski občini 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE, se določi
naslov:

občina
naselje
ulica
hišna številka
pošta

LJUBLJANA
ČRNA VAS
Črna vas
77
1000 Ljubljana

o bra z lož ite v:

PREMIUM INVEST d.o.o., Derčeva ulica 35, 1000 Ljubljana, je dne 16.09.2011 vložil zahtevek za
določitev hišne številke. OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA je ugotovila, da so izpolnjeni
pogoji za določitev hišne številke iz 26. in 27. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in
označevanju naselij, ulic in stavb - ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/2008), saj je stavba vpisana v
kataster stavb oziroma je bila poleg zahteve za določitev hišne številke vložena tudi zahteva za vpis
stavbe v kataster stavb, zato je stavbi številka 1722-8272, na parceli številka 1722-1689/911 v katastrski
občini 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE določila zgoraj navedeno hišno številko in naslov po zaporedju
lege.

Lastnik stavbe mora tablico s hišno številko in imenom naselja oziroma ulice:
- namestiti na vidnem mestu stavbe najpozneje v treh mesecih po prejemu tega obvestila o določitvi hišne
številke,
- vzdrževati in dotrajano tablico nadomestiti z novo, če oznaka ni več razvidna.

Stroške nabave, namestitve in vzdrževanja ter nadomestitve tablice s hišno številko z novo zaradi
uničenja oziroma obrabe krije lastnik stavbe oziroma upravnik stavbe, če ima stavba upravnika (drugi
odstavek 31. člena ZDOlONUS). Obračun izdelave hišne tablice se izvede v skladu s cenikom
izdelovalca.

Kršitev obveznosti v zvezi z označevanjem stavb je prekršek po 33. členu ZDOIONUS, za katerega je
predpisana denarna kazen.

Krivec Mojca

Vi~alkal

Vročiti:
1 PREMIUM INVEST d.o.o., Derčeva ulica 35, 1000 Ljubljana
2 dokumentarno gradivo, tu .

Cankarjeva cesta 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: 0124178 OO,telefaks: 0124178 20, www.gu.gov.si.e-pošta:ogu.gulj@gov.si



e MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

REPUBLIKA SLOVENIJA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA

Številka: 2122-828/2011-2
Datum: 11.11.2011

OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA izdaja na podlagi 27. člena Zakona o določanju
območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb - ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/2008)
in na podlagi 30. člena Zakona o geodetski dejavnosti - ZgeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/2010,110/2002-
ZGO-1, 47/2006 - ZEN in 45/2008) naslednje

OBVESTILO

O DOLOČITVI HiŠNE ŠTEVILKE IN NASLOVA

Stavbi številka 1722-8273 v katastrski občini 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE, se določi
naslov:

občina
naselje
ulica
hišna številka
pošta

LJUBLJANA
ČRNA VAS
Črna vas
77 a
1000 Ljubljana

o bra z lož ite v:

PREMIUM INVEST d.o.o., Derčeva ulica 35, 1000 Ljubljana, je dne 16.09.2011 vložil zahtevek za
določitev hišne številke. OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA je ugotovila, da so izpolnjeni
pogoji za določitev hišne številke iz 26. in 27. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in
označevanju naselij, ulic in stavb - ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/2008), saj je stavba vpisana v
kataster stavb oziroma je bila poleg zahteve za določitev hišne številke vložena tudi zahteva za vpis
stavbe v kataster stavb, zato je stavbi številka 1722-8273, na parceli številka 1722-1689/911 v katastrski
občini 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE določila zgoraj navedeno hišno številko in naslov po zaporedju
lege.

Lastnik stavbe mora tablico s hišno številko in imenom naselja oziroma ulice:
- namestiti na vidnem mestu stavbe najpozneje v treh mesecih po prejemu tega obvestila o določitvi hišne
številke,
- vzdrževati in dotrajano tablico nadomestiti z novo, če oznaka ni več razvidna.

Stroške nabave, namestitve in vzdrževanja ter nadomestitve tablice s hišno številko z novo zaradi
uničenja oziroma obrabe krije lastnik stavbe oziroma upravnik stavbe, če ima stavba upravnika (drugi
odstavek 31. člena ZDOlONUS). Obračun izdelave hišne tablice se izvede v skladu s cenikom
izdelovalca.

Kršitev obveznosti v zvezi z označevanjem stavb je prekršek po 33. členu ZDOIONUS, za katerega je
predpisana denarna kazen.

Krivec Mojca
Višja svetovalka I

VtUA
Vročiti:
1 PREMIUM INVEST d.o.o., Derčeva ulica 35,1000 Ljubljana
2 dokumentarno gradivo, tu

Cankarjeva cesta 1, SI-I000 Ljubljana, Slovenija, telefon: Ol 241 78 OO,telefaks: Ol 241 78 20, www.gu.gov.si.e-pošta:ogu.gulj@gov.si



e MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

REPUBLIKA SLOVENIJA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
OBMOČNA GEODETSKA VPRAVA LJUBLJANA

Številka: 2122-829/2011-2
Datum: 11.11.2011

OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA izdaja na podlagi 27. člena Zakona o določanju
območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb - ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/2008)
in na podlagi 30. člena Zakona o geodetski dejavnosti - ZgeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/2010, 110/2002 -
ZGO-1, 47/2006 - ZEN in 45/2008) naslednje

OBVESTILO

O DOLOČITVI HiŠNE ŠTEVILKE IN NASLOVA

Stavbi številka 1722-8274 v katastrski občini 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE, se določi
naslov:

občina
naselje
ulica
hišna številka
pošta

LJUBLJANA
ČRNA VAS
Črna vas
77 b
1000 Ljubljana

o bra z lož ite v:

PREMIUM INVEST d.o.o., Derčeva ulica 35, 1000 Ljubljana, je dne 16.09.2011 vložil zahtevek za
določitev hišne številke. OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA je ugotovila, da so izpolnjeni
pogoji za določitev hišne številke iz 26. in 27. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in
označevanju naselij, ulic in stavb - ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/2008), saj je stavba vpisana v
kataster stavb oziroma je bila poleg zahteve za določitev hišne številke vložena tudi zahteva za vpis
stavbe v kataster stavb, zato je stavbi številka 1722-8274, na parceli številka 1722-1689/911 v katastrski
občini 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE določila zgoraj navedeno hišno številko in naslov po zaporedju
lege.

Lastnik stavbe mora tablico s hišno številko in imenom naselja oziroma ulice:
- namestiti na vidnem mestu stavbe najpozneje v treh mesecih po prejemu tega obvestila o določitvi hišne
številke,
- vzdrževati in dotrajano tablico nadomestiti z novo, če oznaka ni več razvidna.

Stroške nabave, namestitve in vzdrževanja ter nadomestitve tablice s hišno številko z novo zaradi
uničenja oziroma obrabe krije lastnik stavbe oziroma upravnik stavbe, če ima stavba upravnika (drugi
odstavek 31. člena ZDOlONUS). Obračun izdelave hišne tablice se izvede v skladu s cenikom
izdelovalca.

Kršitev obveznosti v zvezi z označevanjem stavb je prekršek po 33. členu ZDOIONUS, za katerega je
predpisana denarna kazen.

Postopek vodila: Katarina Bednar R',' .
'-::J, II . .~.

--P+.-J e.d ~~ , :)

Krivec Mojca

Vročiti: '""!""' Viš~alka I

1 PREMIUM INVEST d.o.o., Derčeva ulica 35,1000 Ljubljana
2 dokumentarno gradivo, tu

Cankarjeva cesta 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: Ol 241 78 OO,telefaks: 01 241 78 20, www.gu.gov.si.e-pošta:ogu.gulj@gov.si
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1689/1055

A-GEA Kristijan Ferjančič s.p., geodetske storitve
Bevke 100, 1358 Log pri Brezovici

SKICA TERENSKE MERITVE
KATASTRSKA Izdelal

OBČiNA TRNOVSKO PREDMEST JE (1722) MERILO 1: 300 dne:

ŠT,VLOGE 154 - 2011 IDPOS 74500-011 05.08,2011


