
   

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA , Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor 
KOLENC, davčna številka: 16510801 (v nadaljevanju: zakupodajalec) 
 
in 
 
DRUŠTVO___________, iz Izole, ____________________________ (v nadaljevanju: zakupnik) 
 
 

skleneta na podlagi določil Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) – v nadaljevanju: Uredbe ter 
Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave št. 24/09, 13/11 in 4/12) 
– v nadaljevanju: Pravilnik,  naslednjo 
 
 

ZAKUPNO POGODBO  

 
1. člen 

 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 
– je zakupodajalec zemljiškoknjižni lastnik parcele št. 1801/1, 1808/1 in 1801/8, vse k.o. Izola, 
– površina zemljišča navedene v zgornji alineji, ki se zakupniku oddaja s to zakupno pogodbo 

znaša skupaj 2838 m2; 
– je zakupnik podal vlogo za zakup zemljišča iz prve alineje, ki ga bo uporabljal zgolj in samo za 

ureditev zelenih površin - vrtičkarstvo; 
– je bila za predmetno nepremičnino objavljena namera za oddajo stvarnega premoženja v 

zakup dne 22.3.2017, na spletni strani Občine Izola. 
 

2. člen 
 
Zakupodajalec oddaja v zakup del parcel št. 1801/1, del parcele št. 1808/1, del parcele št. 1801/8, 
vse k.o. Izola, v skupni izmeri 2838 m2, zakupnik pa, pod pogoji iz te pogodbe, zemljišče v zakup 
sprejema. Zemljišče v izmeri 2838 m2 bo zakupnik dodelil svojim aktivnim članom skladno z  PZI 
št. 1623KA. Predvideno število vrtičkov je 31 v velikosti 40 m2.   
 

Navedene parcele, ki so predmet zakupa, se nahajajo v območju, ki se ureja z Odlokom o 
zazidalnem načrtu Kajuhove - hudournik Morer – v nadaljevanju  ZN KHM (Ur. objave občine Izola, 
št. 15/2002, 11/04-Sklep o obvezni razlagi, 17/10-Obvezna razlaga). 
 

Zakupna pogodba se sklene za dobo 5 (pet) let, to je od 06.04.2017 do 06.04.2022. Zakupnik je 
dolžan, najkasneje 15 (petnajst) dni pred potekom njene veljavnosti, pri pristojnem občinskem 
uradu vložiti vlogo za njeno podaljšanje. 
 

3. člen 
 
Zakupnina za zemljišče, ki je predmet zakupa je določena v skladu 28. členom Pravilnika o 
oddajanju nepremičnega premoženja v najem ter s skladno s Sklepom župana št. 478-80/2016 z 
dne 21.04.2016 in znaša za prvo leto zakupa 1.163,58 EUR. 
 
Specifikacija izra čunanega zneska: 
letna zakupnina = površina zemljišča x ocenjena vrednost zakupa zemljišča na m2 
 
površina zemljišča:         2838 m2   
ocenjena vrednost zakupa zemljišča na m2:     0,41 EUR (VI. območje) 
letna zakupnina =                   1.163,58  EUR  
=================================================================== 
Letna zakupnina za individualni vrti ček znaša 37,53 EUR/letno. 
 
V skladu s 44. členom ZDDV-1, davek na dodano vrednost ni obračunan. 



   

4. člen 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da je zakupnik dolžan plačati zakupnino iz 3. člena te pogodbe v 
30 dneh od izstavitve računa na transakcijski račun zakupodajalca št. 01240-0100006381, ki se 
vodi pri Banki Slovenije. 
 
Od dneva zapadlosti računa tečejo zakonite zamudne obresti. Če zakupnik v 8 dneh po prejemu 
opomina zaradi neplačila, obveznosti ne bo poravnal, lahko zakupodajalec prekine zakupno 
pogodbo brez predhodnega obvestila in zahteva umik vseh objektov in opreme, ki so bili na 
površino postavljeni v času njene uporabe. 
 
Plačilo zakupnine je bistvena sestavina te pogodbe, kar pomeni, da je razdrta po samem zakonu, v 
kolikor najemnina ni plačana. 
 

5. člen 
 
Zakupnik se zavezuje v zakup vzeto nepremičnino čuvati in jo izkoriščati za namene, določene s to 
pogodbo, in sicer po načelu skrbnega gospodarja. Vso morebitno škodo na nepremičnini in tisto 
nastalo nasproti tretjim osebam, ki jo po krivdi, malomarnosti ali površnosti povzroči zakupnik iz 
naslova uporabe nepremičnine, poravna zakupnik. 
 

6. člen 
Zakupnik se zavezuje, da: 
– zemljišče bo uporabljal zgolj in samo za vrtičkarsko dejavnost; 
– vrtičkarsko dejavnost bo izvajal zgolj pod pogoji ekološkega kmetovanja; 
– na zemljišču ne bo uporabljal fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih gnojil, ki so prepovedana 

v ekološkem kmetovanju; 
− zemljišča ne bo oddajal v podzakup brez pisnega soglasja zakupodajalca; 
− zemljišče in posameznih vrtičkov ne bo dodatno ograjevali; 
− bo omogočil nemoteno izvajanje gospodarskih javnih služb; 
− bo redno čistil v zakup vzeto površino in zanjo skrbel; 
− bo urejal in negoval v zakup vzeto površino; 
− bo prevzel odgovornost za stroške tekočega vzdrževanja zemljišča, stroškov uporabe in 

obratovanja (npr. stroški vode, itd.); 
− brez pisnega soglasja zakupodajalca ne bo izvajal takih posegov na zakupljenem zemljišču, ki 

bi bistveno spremenili stanje nepremičnine; 
− ne bo samovoljno spreminjal namembnosti zemljišča; 
− bo zakupodajalca nemudoma obvestil o vsakršni spremembi na zakupljenem zemljišču ali 

morebitnem posegu tretje osebe nanj; 
− na zemljišču ni dovoljeno imeti trajnih nasadov; 
− bo odškodninsko odgovarjal za morebitno škodo, povzročeno z rabo zemljišča, nasproti tretjim 

osebam, 
− da v času trajanja zakupnega razmerja spoštuje prepoved gradnje oz. postavitve vsakršnih 

objektov na zemljišču (vključno z enostavnimi in nezahtevnimi objekti), 
− bo upošteval, da na območju cestnega telesa so prepovedani vsakršni posegi, razen redne 

košnje terena in vzdrževanje – obrezovanje vegetacije tako, da ne bo prihajalo do negativnih 
posledic na stanje in varnosti prometa ob občinski cesti, 

− bo zakupodajalcu enkrat letno poro čal o svojem delovanju ter vsaj enkrat mese čno 
omogo čil ali organiziral dan odprtih vrat za vse zaintere sirane ob čane Občine Izola, 

− bo v roku 30-ih dni od podpisa pogodbe dostavil sez nam članov katerim bo dodelil 
vrti čke s priloženo pisno izjavo le-teh, s katero potrju jejo da bodo obdelovali vrti čke 
skladno s pogoji ekološkega kmetovanja. 
 

Kršitve zgoraj navedenega štejejo za bistvene kršitve določil te pogodbe. 
 

7. člen 



   

 
Po preteku zakupnega razmerja je zakupnik dolžan v zakup vzeto zemljišče izročiti zakupodajalcu, 
in sicer v stanju in pod pogoji iz te pogodbe. 
  
 

8. člen 
Zakupno razmerje preneha: 
– s sporazumnim prenehanjem zakupne pogodbe; 
– s potekom časa, za katerega je bila pogodba sklenjena; 
– z nakupom oz. prodajo zemljišča; 
– če zakupnina ni plačana; 
– če zakupodajalec ugotovi, da zakupnik ne uporablja zemljišča v skladu z določili zakupne 

pogodbe, oz. če ugotovi, da zakupnik bistveno krši določila pogodbe; 
– z odpovedjo v skladu z 9. členom te pogodbe. 
 

9. člen 
 
Zakupodajalec si pridržuje pravico, da v primeru potrebe po nepremičnini, ki je predmet zakupa, 
zaradi javne koristi ali zaradi razrešitve morebitnega premoženjsko pravnega problema, 
pogodbeno razmerje prekine pred potekom pogodbenega roka. Ta prekinitev mora biti pisna, ter 
podana najmanj en (1) mesec pred prekinitvijo zakupnega razmerja. V vseh primerih prenehanja 
zakupnega razmerja, zakupnik nima pravice do vrnitve vloženih sredstev in je dolžan na lastne 
stroške vzpostaviti prejšnje stanje na nepremičnini. 
 
Zakupnik se zavezuje po preteku zakupne pogodbe predati zemljišče vseh bremen prosto, kar 
pomeni, da mora z zemljišča odstraniti vse objekte, ki so bili na zemljišče postavljeni v času 
njegove uporabe. 

10. člen 
 

Stranki izrecno soglašata, da lahko zakupodajalec kadarkoli v času trajanja zakupnega razmerja 
pogodbo enostransko odpove tudi in predvsem v kolikor se zakupodajalcu izkaže potreba po 
nepremičnini oz. posameznemu delu nepremičnine, ki je predmet te pogodbe. V tem primeru se 
zakupnik izrecno strinja, da je upravičen zgolj do povračila sorazmernega dela letne zakupnine 
glede na čas trajanja zakupnega razmerja. 
 

11. člen 
 
V primeru prenehanja zakupnega razmerja zaradi bistvenih kršitev določil te pogodbe s strani 
zakupnika, je zakupodajalec dolžan pisno obvestiti zakupnika, da je zakupno razmerje prenehalo 
in prekinitev obrazložiti. 
 

12. člen 
 
Vse morebitne spore, nastale iz te pogodbe, bodo pogodbene stranke reševale sporazumno. V 
nasprotnem primeru bo o sporu razsodilo pristojno sodišče. 
 

13. člen 
 
Ta pogodba je napisana v 4 (štirih) izvodih, od katerih prejme zakupodajalec 3 (tri) izvode, 
zakupnik pa 1 (en) izvod. 

 
14. člen 

 
Pogodba velja od 06.04.2017 do 06.04.2022, pridobi pa pravno moč z dnem podpisa obeh 
pogodbenih strank. V kolikor zakupnik v roku 15 dni pred pretekom veljavnosti te pogodbe poda 
pisno vlogo za podaljšanje te pogodbe in so podani pogoji za podaljšanje, se lahko sklene nova 
zakupna pogodba. 



   

 
 
 
 
 
 
Številka: 478-101/2017 
Datum:         Datum: 
 
 
Zakupodajalec:       Zakupnik: 
 
 
OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA    
Župan       
mag. Igor KOLENC       Društvo vrtičkarjev Morer 
         predsednik društva 
         ___________________ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


