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Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. 

Grajska ulica 7, 2000 Maribor 

 

Štev: 465-01-11/2015-6/0030 

Datum: 7.7.2015 

 

Na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavlja Javno podjetje za 

gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska ul. 7, 2000 Maribor ( JP GSZ d.o.o.) 

 

 

     NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 

ZA USTANOVITEV STVARNE SLUŽNOSTI  

 

JP GSZ d.o.o. namerava na podlagi javnega pooblastila po Odloku o ustanovitvi Javnega 

podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. Grajska ul. 7, 2000 Maribor (MUV št. 

12/2009 - uradno prečiščeno besedilo), skleniti neposredno pogodbo za ustanovitev naslednjih 

stvarnih služnosti: 

- služnost gradnje, ureditve, uporabe in vzdrževanja priključne ceste »A« s pločnikom in 

kolesarsko stezo in pripadajočo zelenico parc. št. 2277/37 v izmeri 182,3 m2, parc. št. 

2277/38 v izmeri 18 m2, parc. št. 2277/13 v izmeri 827,2 m2, vse k.o. 660 - Studenci; 

- služnost gradnje ureditve, uporabe in vzdrževanja priključka na cesto (sever) parc. št. 

2277/34 v izmeri 28,9 m2 m, k.o. 660 - Studenci; 

- služnost gradnje elektro priključka, parc. št. 2277/37 v izmeri 94,8 m2 in parc. št. 

2277/13 v izmeri 232 m2, obe k.o. 660 - Studenci; 

- služnost gradnje telekomunikacijskega priključka, parc. št. 2277/34 v izmeri 4,1 m2, 

k.o. 660 - Studenci; 

- služnost gradnje kanalizacijskega priključka, parc. št. 2277/34 v izmeri 4,5 m2, k.o. 660 

- Studenci; 

- služnost gradnje vročevodnega priključka, parc. št. 2277/34 v izmeri 0,9 m2, k.o. 660 - 

Studenci; 

- služnost gradnje odvodnjavanja padavinskih voda ceste, parc. št. 2277/13 v izmeri 

777,2 m2, k.o. 660 - Studenci; 

- služnost gradnje javne razsvetljave, parc. št. 2277/37 v izmeri 123, m2 in parc. št. 

2277/13 obe k.o. 660 – Studenci,  

vse v korist služnostnega upravičenca, DOM POD GORCO d.o.o. oz. njegovih pravnih 

naslednikov. 
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