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OBČINSKI SVET 
OBČINE IZOLA 
 
 
Zadeva:  Odločanje o pravnem poslu pridobivanja stvarnega premoženja  
 
Državni zbor republike Slovenije je sprejel Zakon o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/12 47/13 – ZDU-1G, 50/14,  
90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS), ki ureja 
ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Zakon je stopil 
v veljavo dne 17.11.2010. 
 
Na podlagi tretjega odstavka 14. člena ZSPDPO o pravnem poslu ravnanja s stvarnim 
premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti odloči in sklene pravni posel organ, pristojen 
za izvajanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, ali oseba, ki jo ta organ za to 
pooblasti. 
 
Občinski svet občine Izola je tisti, ki skladno s tretjim odstavkom 30. člena Statuta občine 
Izola (Uradne objave št. 15/99, 17/12 in 6/14) odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega 
premoženja. 
 
Četrti odstavek 30. člena Statuta pa pooblašča župana za pridobivanje in odtujevanje 
premičnega premoženja ter za pridobivanje nepremičnega premoženja. 
 
Glede na navedeno je Občinski svet občine Izola tisti, ki odloča o pravnem poslu ravnanja s 
stvarnim premoženjem, konkretno o pravnem poslu, ki zadeva pridobivanje nepremičnega 
premoženja občine. 
 
Južna cesta je skladno z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v občini Izola (Uradne 
objave št. 4/13 - UPB), kategorizirana lokalna zbirna cesta LZ141020 »Južna cesta«, odsek 
141022. V okviru gradnje navedene ceste se je poseglo na nepremičnino v lasti stranke, 
oziroma njenega pravnega prednika, s soglasjem slednjega, premoženjsko pravno pa razmerje 
ni bilo urejeno. V preteklosti se je razmerje urejalo z ustanavljanjem stavbnih pravic v korist 
občine Izola, je pa smiselno razmerje trajno urediti, saj bi se na ta način na pridobljeni 
nepremičnini razglasilo javno dobro, ter skupaj z ostalimi nepremičninami ki sestavljajo 
kategorizirano cesto združilo v eno nepremičnino. Sredstva za nakup zemljišč so v proračunu 



zagotovljena, prav tako pa so nepremičnine uvrščene v Letni načrt pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Izola za leto 2016, in sicer pod zaporedno številko 7. 
 
Nakup nepremičnin je vključen v načrt razvojnih programov Občine Izola 2015 – 2018, 
številka projekta OB040-10-0006 »Nakup zemljišč za obstoječe ceste« in letni načrt 
pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2016, ki ju je sprejel Občinski 
svet Občine Izola. Nepremičnine, ki niso v lasti ali upravljanju (javno dobro) Občine Izola, 
preko njih pa poteka kategorizirana javna cesta ali pot, je potrebno pridobiti bodisi na 
odplačen bodisi na neodplačen način in sicer v večini primerov z neposredno prodajno 
pogodbo oziroma menjalno pogodbo. Površina nepremičnine, ki jo je potrebno pridobiti v 
konkretnem primeru znaša 263 m2. 
 
Vrednost nepremičnine, je s cenilnim mnenjem »Prevrednotenje izhajajoč iz opravljene 
cenitve z dne 27.12.2014 na dan 31.5.2016 (Junij 2016)«, ocenil sodni cenilec gradbene 
stroke Igor Zabukovec, univ. dipl. inž. ekon. in znaša 29.988,00 (114,02 EUR/m2). 
 
Glede na navedeno predlagamo članom občinskega sveta, da potrdijo besedilo pravnega posla 
v predlagani obliki in pooblastijo župana za sklenitev pravnega posla. 
 
Po odločitvi o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Izola bo strokovna 
služba skupaj s stranko sprožila vse postopke, ki so potrebni za sklenitev pravnega posla.  
 
 
Obrazložitev pripravil: 
Urad za upravljanje z občinskim premoženjem 
Bojan Medica 
Višji svetovalec za premoženjsko pravne zadeve 
 
 
 
 
 
                      Župan: 
                      mag. Igor KOLENC 
 
 
 
 
 
Priloge: 
- predlog pravnega posla 
- predlog sklepa 
- grafični prikaz nepremičnine, ki je predmet odločanja 
- zemljiškoknjižni izpisek  
- cenitev z dne 12.6.2016 



Predlog! 
 

Pessega Ferdinando, Kajuhova ulica 18, Izola , EMŠO: ________________, 
davčna številka: ______________ (v nadaljevanju: prva pogodbena stranka) 
 
 
in 
 
 
Občina Izola – Comune di Isola  , Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan 
mag. Igor KOLENC, MŠ: 5874190, ID za DDV: SI16510801 (v nadaljevanju: druga 
pogodbena stranka) 
 
 
 
skleneta naslednjo 
 
 

KUPOPRODAJNO POGODBO 
za dosego javne koristi 

 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

- je prva pogodbena stranka zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine s parc. št. 
3085/2, k.o. Izola, v izmeri 263 m2; 

- je nepremičnina iz prejšnje alineje del kategorizirane lokalne ceste LZ141020 
»Južna cesta«, odsek 141022, zaradi česar obstaja, skladno z Zakonom o 
cestah (Uradni list RS,  št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US) in Odlokom o 
kategorizaciji občinskih cest v občini Izola (Uradne objave 4/13 – UPB), javna 
korist; 

- obstaja na nepremičnini iz prve alineje tega člena predkupna pravica, skladno 
z Odlokom o predkupni pravici občine Izola (Uradne objave občine Izola 5/03, 
12/04); 

- sklepata to pogodbo namesto razlastitve v skladu z določbami Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02). 

 
 

2. člen  
Prva pogodbena stranka prodaja, druga pogodbena stranka pa kupuje  nepremičnino 
s parc. št. 3085/2, k.o. Izola, po geodetskih podatkih opredeljeno ko zemljišče v 
izmeri 263 m2. 

 
3. člen  

Odkupna cena za nepremičnino je sporazumno dogovorjena in ima podlago v cenitvi, 
ki jo je 12.6.2016 izdelal sodni cenilec gradbene stroke Igor Zabukovec in znaša 
29.988,00 EUR. 
 
Odškodnina za nepremičnino bo plačana iz proračunske postavke 802801 – nakup 
zemljišč. 
 



 
4. člen 

Pogodbeni stranki sta soglasni da bo druga pogodbena stranka odškodnino za 
odvzeto nepremičnino v višini 29.988,00 EUR prvi pogodbeni stranki poravnala na 
transakcijski račun prve pogodbene stranke št. _____________, odprt pri 
___________, in sicer v 30 dneh od notarske overitve pogodbe. 
 
 

5. člen  
Pessega Ferdinando, Kajuhova ulica 18, Izola, EMŠO: ________________, v 
svojem imenu in v imenu svojih pravnih naslednikov izrecno in brezpogojno dovoljuje, 
da se na nepremičnini s parc. št. 3085/2, k.o. Izola, oziroma z ID znakom 2626-
3085/2-0 (ID 5283554) vknjiži lastninska pravica na ime: 
 
OBČINA IZOLA–COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, Izola, MŠ: 5874190  
 

                            do celote 
(1/1) 
 

 
6. člen 

Izvedbo vknjižbe lastninske pravice po tej pogodbi se zaveže opraviti druga 
pogodbena stranka. 
 
Hkrati se druga pogodbena stranka zaveže poravnati vse morebitne stroške, nastale 
v zvezi z izvedbo te pogodbe. 
 
 

7. člen  
Pogodbenima strankama je znana lega, velikost in stanje predmeta prodaje in ne 
bosta imeli druga zoper drugo nobenih zahtevkov iz tega naslova. 
 

 
8. člen 

Pogodba je napisana v šestih enakih izvodih, od katerih prejme prodajalec en izvod, 
kupec tri izvode, en izvod zadrži pristojna izpostava davčne uprave, en izvod pa služi 
za vpis lastninske pravice v zemljiški knjigi. 
 
 
 
Datum:      Datum: 
       Številka: 478-134/2011 
Prva pogodbena stranka:    Druga pogodbena stranka: 
 
       Občina Izola – Comune di Isola 
       Župan 
Possega Feridinando              mag. Igor KOLENC 



PREDLOG! 
OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA                                                               
Občinski svet 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 
79/2009, 51/2010, 40/12 – ZUJF in 14/15 ZUUJFO), Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 
90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15; v nadaljevanju ZSPDSLS), Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13 in 10/14) v zvezi s 30. členom Statuta Občine Izola (Uradne objave št. 15/99, 17/12 in 
6/14), je Občinski svet občine Izola na svoji _____. redni seji sprejel naslednji 

 
SKLEP 

 
1. 

 
Občinski svet občine Izola potrjuje pravni posel, ki bo sklenjen med Občino Izola, Sončno 
nabrežje 8, Izola kot kupcem oziroma pridobiteljem in Possega Ferdinando iz Izole, Kajuhova 
18, kot prodajalcem oziroma odsvojiteljem nepremičnine s parc. št. 3085/2, k.o. 2626 – Izola 
v izmeri 263 m2. 
 
Vrednost nepremičnine s parc. št. 3085/2, k.o. Izola znaša 29.988,00 (114,02 EUR/m2).   
 
Nepremičnini se nahajata na trasi kategorizirane javne ceste LZ141020 »Južna cesta«, odsek 
141022. 
 

2. 
Občinski svet občine Izola pooblašča Urad za upravljanje z občinskim premoženjem, da 
pravni posel dopolni z manjkajočimi podatki. 
 

3. 
Občinski svet občine Izola pooblašča župana občine Izola za podpis predmetnega pravnega 
posla. 
  
 

4. 
Sklep stopi v veljavo takoj. 
 
 
 
                                                                                                              Župan 
                         mag. Igor KOLENC 
 
 
 
Vročiti: 

- zadeva št. 478-134/2011 

 
 



GRAFIČNI PRIKAZ NEPREMIČNINE, KI JE PREDMET ODLOČANJA (parc. št. 3085/2, k.o. Izola) 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 16.6.2016 - 15:38:38

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: 2626-3085/2-0
 

parcela št. 3085/2 k.o. 2626 - IZOLA (ID 5283554)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 16733031
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: 1805962******
osebno ime: Ferdinando Possega
naslov: Kajuhova ulica 018, 6310 Izola - Isola
začetek učinkovanja vpisa imetnika   24.10.2014 09:10:39

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
13918881 15.07.2011 15:26:37 409 - vknjižena stavbna pravica  
15713705 27.05.2013 09:47:24 409 - vknjižena stavbna pravica  
17408021 11.09.2015 14:18:47 409 - vknjižena stavbna pravica  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 13918881
čas začetka učinkovanja 15.07.2011 15:26:37
vrsta pravice / zaznambe 409 - vknjižena stavbna pravica
glavna nepremičnina: parcela št. 3085/2 k.o. 2626 - IZOLA (ID 5283554)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
tip trajanja 1 - določen čas
čas prenehanja 05.07.2012 00:00:00
dodatni opis:
Vpiše se odplačna stavba pravica za dobo enega leta z naslednjo vsebino: "Cesta LZ št. 141020 "industrijska cesta - 
po 140020 -JUŽNA CESTA", odsek št. 141022 "Južna cesta" in parkirišče na S delu nepremičnine"
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: stavbna pravica št. 9003/0 k.o. 2626 - IZOLA (ID 5874065)
zveza - ID osnovnega položaja:

16733031 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 15713705
čas začetka učinkovanja 27.05.2013 09:47:24
vrsta pravice / zaznambe 409 - vknjižena stavbna pravica
glavna nepremičnina: parcela št. 3085/2 k.o. 2626 - IZOLA (ID 5283554)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
tip trajanja 1 - določen čas
čas prenehanja 26.09.2013 00:00:00
dodatni opis:
Cesta LZ št. 141020 "industrijska cesta - po 140020 - JUŽNA CESTA", odsek št. 141022 "Južna cesta " in parkirišče 
na S delu nepremičnine.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: stavbna pravica št. 9011/0 k.o. 2626 - IZOLA (ID 6232296)
zveza - ID osnovnega položaja:

16733031 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 17408021
čas začetka učinkovanja 11.09.2015 14:18:47
vrsta pravice / zaznambe 409 - vknjižena stavbna pravica
glavna nepremičnina: parcela št. 3085/2 k.o. 2626 - IZOLA (ID 5283554)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
tip trajanja 1 - določen čas
čas prenehanja 31.12.2015 00:00:00
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice z dne 5.7.2015, aneksa k pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice z 
dne 26.9.2012, aneksa št. 2 k pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice z dne 8.1.2014 in aneksa št. 3 k pogodbi o 
ustanovitvi stavbne pravice z dne 11.6.2014 se vknjiži stavbna pravica za obdobje od sklenitve tega aneksa do 
31.12.2015, z naslednjo vsebino: "Cesta LZ št. 141020 "industrijska cesta - po 140020 - JUŽNA CESTA", odsek št. 
141022 "Južna cesta" in parkirišče na S delu nepremičnine."
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: stavbna pravica št. 9018/0 k.o. 2626 - IZOLA (ID 6494197)
zveza - ID osnovnega položaja:

16733031 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 












