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

skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011) 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 STVARNIH 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: 

 stvarno služnost pravice gradnje hišnega priključka, uporabe, obratovanja, 

vzdrževanja in nadzora hišnega priključka na vodovod, na zemljišču, parc. št.  957/3 

in parc. št. 957/4 v deležu 3/8 od celote obe k.o. 659 – Tabor, v korist vsakokratnega 

lastnika nepremičnine, parc. št. 156 k.o. 659 – Tabor; 

 stvarno služnost pravice gradnje hišnega priključka, uporabe, obratovanja, 

vzdrževanja in nadzora hišnega priključka na kanalizacijo, na zemljišču, parc. št. 

957/5, parc. št. 957/6, parc. št. 957/7, parc. št. 957/8 in parc. št. 957/12 v deležu 3/8 od 

celote, vse k.o. 659 – Tabor, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine, parc. št. 

156 k.o. 659 – Tabor; 

 stvarno služnost pravice gradnje hišnega priključka, uporabe, obratovanja, 

vzdrževanja in nadzora hišnega priključka na vročevod, na zemljišču, parc. št. 957/5 v 

deležu 3/8 od celote k.o. 659 – Tabor, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine, 

parc. št. 156 k.o. 659 – Tabor; 

 stvarno služnost pravice gradnje, uporabe in vzdrževanje dostopa in dovoza na 

zemljišču, parc. št. 957/4, parc. št. 957/5, parc. št. 957/6, parc. št. 957/7, parc. št. 957/8 

in parc. št. 957/9, parc. št. 957/11 in parc. št. 957/12 v deležu 3/8 od celote, vse k.o. 

659 – Tabor in na zemljišču, parc št. 959/2 parc. št. 959/4, parc. št. 151/2 in parc. št.  

151/10 vse k.o. 659 Tabor, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine, parc. št. 156 

k.o. 659 – Tabor. 

Stvarne služnosti se bodo ustanovile v skladu s PGD, št. 419/449, december 2010 in 

dopolnitvijo julij 2011, ki jo je izdelal API ARHITEKTI d.o.o., Barjanska cesta 62 

1000 Ljubljana. 
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