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Priloga 3: Specifika Hotela in depandanse Videc (DUTB ID 134) 

 

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

 da je prodajalec lastnik nepremičnin z ID znaki: 
1. parcela 699 335/5 (ID 2873726) v izmeri 2.422 m², v naravi gozd; 
2. parcela 699 335/9 (ID 3726620) v izmeri 13.305 m², v naravi zemljišče okoli Hotela Videc z 

nogometnim igriščem; 
3. parcela 699 335/11 (ID 4901824) v izmeri 594 m², v naravi opremljena rabljena Depandansa 

Videc, stavba ID št. 677-791; 
4. parcela 699 706/4 (ID 3485560) v izmeri 1.619 m², v naravi opremljen rabljen Hotel Videc, 

stavba ID št. 677-865; 
5. parcela 699 706/12 (ID 126942) v izmeri 767 m², v naravi cesta pri Apartmajih Bolfenk, v deležu   

½  (v nadaljevanju pogodbeni predmet); 

- da sta pri delu pogodbenega predmeta – zemljiščih ID znak: parcela 699 335/9 in parcela 699 
706/12, vpisani stvarni služnosti/nujna pot/nepravo stvarno breme z ID pravice/zaznambe 
13099586  in 12547819 ter 13099585 in 12547818, vse v korist vsakokratnega lastnika sosednjih 
zemljišč; 

- je pri delu pogodbenega predmeta – zemljiščih ID znak: parcela 699 335/9 in parcela 699 706/12, 
vpisana neprava stvarna služnost z ID pravice/zaznambe 20517359 in 20576451, v korist družbe 
ELEKTRO MARIBOR; 

- da je pri delu pogodbenega predmeta – zemljišču ID znak: parcela 699 335/5 vpisana stavbna 
pravica z ID pravice/zaznambe 15728075;  

- da je bil pogodbeni predmet zgrajen in se uporablja na podlagi: 
- Gradbenega dovoljenja, ki ga je dne 27.10.2004 pod številko 35105-1113/2004-7105 izdala 

Upravna enota Maribor; 
- Spremembe gradbenega dovoljenja, ki ga je dne 14.12.2006 pod številko 351-1205/2006-3 

(7100) izdala Upravna enota Maribor; 
- Gradbenega dovoljenja, ki ga je dne 18.5.2007 pod številko 351-113/2007-7 (7100) izdala 

Upravna enota Maribor; 
- Uporabnega dovoljenja, ki ga je dne 22.12.2006 pod številko 351-1257/2006-7 (7122) izdala 

Upravna enota Maribor; 
- Uporabnega dovoljenja, ki ga je dne 26.11.2008 pod številko 351-1236/2008-9 (7122) izdala 

Upravna enota Maribor; 

- da je bila za Hotel Videc (stavba ID št. 669-865) pridobljena energetska izkaznica z oznako 2015-
162-166-10100 in z veljavnostjo do 23.02.2025; 

- da je bila za Depandanso Videc (stavba ID št. 669-791) pridobljena energetska izkaznica z oznako 
2015-162-166-10009 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. 


