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Priloga 2: Specifika Wellness Hotela in apartmajev Bolfenk (DUTB ID 132) 

 

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

 da je prodajalec lastnik nepremičnin z ID znaki: 
1. parcela 699 335/7 (ID 2752050) v izmeri 1.901 m², v naravi opremljen rabljen Hotel Bolfenk, 

stavba ID št. 677-774; 
2. parcela 699 706/3 (ID 3991144) v izmeri 2.010 m², v naravi opremljeni rabljeni Apartmaji 

Bolfenk z bazenskim kompleksom, stavba ID št. 677-773; 
3. parcela 699 706/12 (ID 126942) v izmeri 767 m², v naravi cesta pri Apartmajih Bolfenk, v deležu 

½; 
4. del stavbe 699-765-12 (ID 5513351), v naravi rabljeni rekreacijski prostori - savna, v izmeri 

120,30 m2, v kleti (1. etaža), na parc. št. 706/7, z identifikacijsko številko 12.E, v deležu 
17656/20000 
(v nadaljevanju pogodbeni predmet) 

- da je pri delu pogodbenega predmeta – zemljišču ID znak: parcela 699 706/12, vpisana stvarna 
služnost/nujna pot/nepravo stvarno breme z ID pravice/zaznambe 13099585 in 12547818, vse v 
korist vsakokratnega lastnika sosednjih zemljišč; 

- je pri delu pogodbenega predmeta – zemljiščih ID znak: parcela 699 335/7 in parcela 699 706/12, 
vpisana neprava stvarna služnost z ID pravice/zaznambe 20576451, v korist družbe ELEKTRO 
MARIBOR; 

- da je pri delu pogodbenega predmeta – zemljišču ID znak: parcela 699 706/3 vpisana stavbna 
pravica z ID pravice/zaznambe 15964917 v korist PMKD, d.o.o.;  

- da je bil pogodbeni predmet zgrajen in se uporablja na podlagi: 
- Gradbenega dovoljenja, ki ga je dne 8.10.2004 pod številko 35105-735/2004-7105 izdala 

Upravna enota Maribor; 
- Spremembe gradbenega dovoljenja, ki ga je dne 19.5.2006 pod številko 351-1147/2005-8 

(7105) izdala Upravna enota Maribor; 
- Delnega uporabnega dovoljenja, ki ga je dne 23.12.2005 pod številko 351-1212/2005-6 (7122) 

izdala Upravna enota Maribor; 
- Dopolnilnega uporabnega dovoljenja, ki ga je dne 17.7.2006 pod številko 351-649/2006-9 

(7122) izdala Upravna enota Maribor; 
- Dopolnilnega uporabnega dovoljenja, ki ga je dne 9.10.2006 pod številko 351-954/2006-7 

(7122) izdala Upravna enota Maribor; 

 da je bila za Hotel Bolfenk (stavba ID št. 669-774) pridobljena energetska izkaznica z oznako 2015-
162-166-10087 in z veljavnostjo do 23.02.2025; 

 da je bila za Apartmaje Bolfenk z bazenskim kompleksom (stavba ID št. 669-773) pridobljena 
energetska izkaznica z oznako 2015-162-166-10081 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; 
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- da je Občina Hoče-Slivnica dne 15.05.2020 pod številko 3506-0155/2020 za pogodbeni predmet 
izdala Potrdilo o namenski rabi zemljišča, iz katerega izhaja, da gre za stavbna zemljišča, na katerih 
ne obstaja predkupna pravica po Odloku o določitvi predkupne pravice Občine Hoče-Slivnica; 

- da bo prodajna pogodba sklenjena pod pogojem, da bodo zemljiškoknjižni solastniki dela 
pogodbenega predmeta (del stavbe 699-765-12)  pisno izjavili, da ne uveljavljajo predkupne pravice 
po 66. členu Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2002). 

 


