
OBČINA ŽUŽEMBERK         
OBČINSKI SVET 
 
 
 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list 
RS, št. 14/2007) in 4. odstavka 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in 
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), je občinski svet Občine Žužemberk na svoji 28. seji 
dne 01.07.2010 sprejel naslednji  

 
 

 
 

Sklep 
 

o ustanovitvi stvarne služnosti z namenom postavitve oziroma izgradnje sončnih 
elektrarn na strehah javnih objektov v lasti Občine Žužemberk 

  
 
 

1. člen 
 
Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk matična številka: 1358383000 dovoljuje, da 
se ustanovi stvarna služnost z namenom postavitve oziroma izgradnje sončne elektrarne na 
strehah javnih objektov v lasti Občine Žužemberk, na sledečih objetih: 
 
 

Objekt Naslov Št. stavbe  
Parc.št. 

k.o. 
Primerna 

površina strehe 
v m2 

Zdravstvena postaja 
Žužemberk 

Jurčičeva 32, 
8360 Žužemberk 421 314/21 

Žužemberk 114 

ZRC Žužemberk in  
ČN Žužemberk 

NH, 
8360 Žužemberk 620 366/66 

Žužemberk 204 

Osnovna šola Žužemberk 
telovadnica 

Baragova 1,  
8360 Žužemberk 604 312/2  

Žužemberk 208 

OŠ Žužemberk –  
Vrtec Žužemberk 

Jurčičeva 47, 
8360 Žužemberk 375 317/5  

Žužemberk 175 

OŠ Žužemberk 
POŠ Dvor 

Dvor 23 d, 
8361 Dvor 1464  187/4  

Dvor 601 

OŠ Žužemberk 
POŠ Šmihel 

Šmihel pri 
Žužemberku 18, 

Žužemberk 
227 

438/2 
 Šmihel pri 

Žužemberku 
85 

OŠ Žužemberk 
POŠ Ajdovec 

Dolnji Ajdovec 15, 
8361 Dvor 100  2981/2  

Ajdovec 177 

Osnovna šola Prevole 
 

Prevole 32, 
8362 Hinje 596  2460/6  

Žvirče 288 

 
 
 
 
 
 



2. člen 
 

Služnost obsega naslednja upravičenja : 
• pravico zgraditi sončno elektrarno na zgoraj navedenih objektih in izvesti napeljavo 
kablov in drugih instalacij potrebnih za obratovanje navedenega objekta; 
• pravico vzdrževati objekt iz prejšnje točke v skladu s tehničnim napredkom in 
razvojem; 
• pravico imeti dostop do nepremičnine in prehoda preko nje zaradi obratovanja in 
vzdrževanja objekta in napeljave. 
Stvarna služnost se ustanavlja za dobo 25 let od sklenitve pogodbe. 
 
 

3. člen 
 
Služnostni upravičenec se zavezuje nositi vse stroške v zvezi z izgradnjo sončne elektrarne 
na zgoraj navedenih objektih in izvedbo napeljave kablov ter drugih instalacij potrebnih za 
obratovanje navedenega objekta. 
Vsa razmerja med služnostnim upravičencem (investitorjem) in Občino Žužemberk, bodo 
urejena s pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti. 

 
 

4. člen 
 

Določila tega sklepa so sestavni del pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za potrebe 
gradnje sončne elektrarne na zgoraj navedenih objektih, ki jo župan Občine Žužemberk 
sklene po končanem postopku in v skladu z Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin 
in občin (Ur. l. RS, št. 14/2007), Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
(Ur. l. RS, št. 84/2007 in 94/2007). 

 
 

Številka: 032-7/2010-1  
Žužemberk, 01.07.2010  
   
                     Občina Žužemberk 

župan 
              Franc Škufca l.r. 
           
 
 


