
 
 

  

 
 

Številka: 351-10/2016-7 
Datum: 18. 4. 2016 
 
 
Mestna občina Ljubljana, na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), objavlja 
naslednjo: 
 
 
 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 
 
 
Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne 
služnosti na nepremičninah s parc. št. 838/1 k.o. 1731 – Udmat (ID 1294761), parc. št. 838/2 k.o. 1731 – 
Udmat (ID 4485400), parc. št. 42/0 k.o. 1732 – Štepanja vas (ID 2144321), 43/1 k.o. 1732 – Štepanja 
vas (ID 1866381), parc. št. 1214/13 k.o. 1730 – Moste (ID 6262031), parc. št. 323/1 k.o. 1732 – 
Štepanja vas (ID 4516766). 
 
Predmet pogodbe bo ustanovitev služnostne pravice  

- rekonstrukcije kanalizacijskega razbremenilnika R58 z ustreznimi dostopi in dovozi, za čas izvedbe 
rekonstrukcije, na nepremičnini s parc. št. 838/1 k.o. 1731 – Udmat (ID 1294761) v dolžini 6 m in 
širini 2 m, na nepremičnini s parc. št. 838/2 k.o. 1731 – Udmat (ID 4485400) v dolžini 8 m in širini 4 
m, kot to izhaja iz IDZ št. 3338K iz oktobra 2015, ki ga je izdelalo JP VODOVOD-
KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, 

- rekonstrukcije kanalizacijskega razbremenilnika R49 z ustreznimi dostopi in dovozi, za čas izvedbe 
rekonstrukcije, na nepremičnini s parc. št. 42/0 k.o. 1732 – Štepanja vas (ID 2144321) v dolžini 26 
m in širini 8 m, na nepremičnini s parc. št. 43/1 k.o. 1732 – Štepanja vas (ID 1866381), v dolžini 4 m 
in širini 3 m, kot to izhaja iz IDZ št. 3337K iz junija 2015, ki ga je izdelalo JP VODOVOD-
KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, 

- rekonstrukcije kanalizacijskega razbremenilnika R5 z ustreznimi dostopi in dovozi, za čas izvedbe 
rekonstrukcije, na nepremičnini s parc. št. 1214/13 k.o. 1730 – Moste (ID 6262031) v dolžini 11 m 
in širini 8 m, kot to izhaja iz IDZ št. 3336K iz oktobra 2015, ki ga je izdelalo JP VODOVOD-
KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, 

- rekonstrukcije kanalizacijskega razbremenilnika R60 z ustreznimi dostopi in dovozi, za čas izvedbe 
rekonstrukcije, na nepremičnini s parc. št. 323/1 k.o. 1732 – Štepanja vas (ID 4516766) v dolžini 24 
m in širini 8 m, kot to izhaja iz IDZ št. 3339K iz junija 2015, ki ga je izdelalo JP VODOVOD-
KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana. 

 
Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine 
Ljubljana. 
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