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Priloga 1: Specifika Hotela Arena (DUTB ID 127) 

Potencialni kupec (ponudnik) je s tem Vabilom še seznanjen: 

 da je prodajalec lastnik nepremičnin z ID znaki: 
1. parcela 677 1178/1 (ID 3435258) v izmeri 13.048 m², v naravi snežni stadion in 

makadamsko parkirišče okoli Hotela Arena; 
2. parcela 677 1178/2 (ID 3939263) v izmeri 1.268 m², v naravi zemljišče okoli Hotela Arena 

(stari del);  
3. parcela 677 1178/4 (ID 6426088) v izmeri  2.035 m², v naravi opremljen rabljen Hotel Arena 

(novi del), stavba ID št. 677-1233; 
4. parcela 677 1179/1 (ID 3013480) v izmeri 1.881 m², v naravi opremljen rabljen Hotel Arena 

(stari del), stavbe ID št. 677-1748, 677-1749 in 677-1750; 
5. parcela 677 1179/3 (ID) v izmeri 128 m², v naravi manjše zemljišče, na katerem je spodnja 

postaja sedežnice Radvanje; 

(v nadaljevanju pogodbeni predmet) 

- da so pri delu pogodbenega predmeta – zemljišču ID znak: parcela 677 1178/1 vpisane štiri stvarne 
služnosti / nujne poti / neprava stvarna bremena z ID pravice/zaznambe 12889121, 12889122, 
12971593 in 12971594, vse v korist vsakokratnega lastnika zemljišča ID znak: parcela 677 1233/1 in 
parcela 677 1233/2; 

- da je pri delu pogodbenega predmeta – zemljišču ID znak: parcela 677 1178/4 vpisana neprava 
stvarna služnost z ID pravice/zaznambe 11061734, v korist prodajalca po tej pogodbi; 

- da je bil pogodbeni predmet zgrajen in se uporablja na podlagi: 
- Gradbenega dovoljenja, ki ga je dne 13.4.1994 pod številko 351-05-142/94-1010-15 izdala 

Občina Maribor, Oddelek za varstvo okolja, urejanje prostora ter promet in zveze; 
- Uporabnega dovoljenja, ki ga je dne 11.5.1994 pod številko 351-05-664/94-1010/11 izdala 

Občina Maribor, Oddelek za varstvo okolja, urejanje prostora ter promet in zveze; 
- Gradbenega dovoljenja, ki ga je dne 4.12.1996 pod številko 351-05/2433-96-1010/15 izdala 

Upravna enota Maribor; 
- Uporabnega dovoljenja, ki ga je dne 17.2.1997 pod številko 351-05-15/97-1010/16 izdala 

Upravna enota Maribor; 
- Gradbenega dovoljenja, ki ga je dne 4.7.2007 pod številko 351-713/2007-10 (7108) izdala 

Upravna enota Maribor; 
- Uporabnega dovoljenja, ki ga je dne 17.12.2008 pod številko 351-1426/2008-6 (7122) izdala 

Upravna enota Maribor; 

-    da je bila za del pogodbenega predmeta - stavbo ID št. 677-1233, pridobljena energetska izkaznica 
z oznako 2015-162-166-1010  in z veljavnostjo do 23.02.2025;  

- da ima prodajalec pogodbeni predmet v posredni posesti, saj je pogodbeni predmet do 31.08.2020 
v neposredni posesti in uporabi najemnika;  

- da bo kupec po veljavno izpolnjenem plačilu celotne kupnine vstopil v obstoječo najemno razmerje, 
s čimer je kupec seznanjen in se z navedenim v celoti strinja; 

- da je Mestna Občina Maribor dne 13.5.2020 pod številko 3515-720/2020-2 za pogodbeni predmet 
izdala Potrdilo o namenski rabi zemljišča, iz katerega izhaja, da gre za stavbna zemljišča, na katerih 
obstaja predkupna pravica po Odloku o določitvi predkupne pravice Mestne Občine Maribor; 

- da bo prodajna pogodba sklenjena pod pogojem, da bo prodajalec Mestna Občina Maribor izdala 
Izjavo, da ponudbe za odkup pogodbenega predmeta ne sprejema. 


