Slovenske železnice, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana

št. morebitnega predhodnega soglasja:

VLOGA ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE

Kontaktna oseba:
Tel. št.:
Elekt. pošta:

1. STRANKE POGODBE
SLUŽNOSTNI UPRAVIČENEC:
Ime in priimek / firma:
Zakoniti zastopnik:
Naslov:
MŠ:
ID št za DDV:
ŠT. TRR.:

INVESTITOR (v kolikor ni hkrati služnostni upravičenec):
Ime in priimek / firma:
Zakoniti zastopnik:
Naslov:
MŠ:
ID št za DDV:
ŠT. TRR.:

2. OBREMENITEV
Podatki o projektni dokumentaciji (številka, datum izdelave, izdelovalec), če niso razvidni iz
soglasja:
Popolno ime projekta in ime objekta, če se imenuje drugače, oz. je del projekta:

Družba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Registrski vložek: 10537000
Osnovni kapital: 95.070.230,35 EUR
Identifikacijska številka za DDV: SI18190995

Navedba zemljišč (št. parcel, zk vložki, k.o., obremenjujoča površina parcele, dolžina in
širina posega):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Parc. št.:
K.o.:
Površina
posega:
Dolžina
posega:
Širina
posega:

Opis nameravanega posega in opis del, ki bodo izvedena (podrobno), za vsako
posamezno nepremičnino:

3. OBVEZNE PRILOGE:
- kopija izdanega soglasja od upravljavca (SŽ, d.o.o. do 30.8.2011; SŽ-Infrastruktura, d.o.o.
od 1.9.2011) na podlagi 1. odst. 48. čl. in na podlagi 2. odst. 46. čl. ZVZelP-UPB1, (Ur. l.
RS, 36/2010), v zvezi s 50. a členom ZGO (ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 102/04 – popr. Ur. l.
RS, št. 14/2005, ZGO-1B Ur. l. RS, št. 126/07, Skl.US: U-I-165/09-8, Ur. l. RS, št. 57/09,
ZGO-1C Ur. l. RS, št. 108/09, ZRud-1Ur. l. RS, št. 61/10 (62/10 popr.), Odl.US: U-I-165/0934, Ur. l. RS, št. 20/11) ter 2. odstavka 11b. člena ZZeIP-UPB6 (Ur. l. RS, št. 11/11),
- zemljiško knjižni izpisek za posamezno parcelno številko (stanje od 1.5.2011 in do
30.4.2011 – stari in novi zk izpisek),
- načrt iz projekta, iz katerega so razvidni natančna lokacija, potek in obseg posega (načrt
bo kot priloga sestavni del pogodbe),
- podatki o parceli iz katastra stavb,
- ocena nadomestila za ustanovitev služnostne pravice (naročitev cenitve pri cenilcu iz
priloženega seznama izbranih cenilcev).

