
     OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA 

     ŽUPAN – IL SINDACO 

     Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8 

     6310 Izola – Isola 

     Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110 

                    E-mail: posta.oizola@izola.si 

                    Web: http://www.izola.si/ 

 

 

Številka:  465-07-1/2005  

Datum:   10.9.2018 

 

 

OBČINSKI SVET 

OBČINE IZOLA 

 

 

Zadeva: Odločanje o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem za  

nepremičnini ID znak: parcela 2628 2774/3 in 2628 2731/7  in nepremičnine ID 

znak: parcela 2628 6020/28  

 

 

Državni zbor republike Slovenije je sprejel Zakon o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 - v nadaljnjem besedilu 

ZSPDSLS-1), ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti. Zakon je stopil v veljavo dne 10.3.2018. 

 

Četrti odstavek 29. člena ZSPDSLS-1 določa, da o pravnem poslu ravnanja s stvarnim 

premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti odloči in sklene pravni posel organ, 

odgovoren za izvajanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, ali funkcionar oziroma 

javni uslužbenec, zaposlen v občinski upravi, ki ju za to pooblasti organ, odgovoren za 

izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti. Pooblastilo se podeli za posamezni 

pravni posel, kar pomeni, da bi na podlagi ZSPDSLS-1 o pravnem poslu odločil in pravni 

posel sklenil župan. 

 

Štirinajsta alineja tretjega odstavka 30. člena Statuta občine Izola (E-Uradne objave Občine 

Izola št. 5/2018 - UPB) določa, da o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja odloča 

Občinski svet. Hkrati pa četrti odstavek istega člena določa, da Občinski svet z odlokom, ki 

ga sprejme na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (odlok o proračunu), pooblasti 

župana za odločanje o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter za pridobitev 

nepremičnega premoženja. 

 

Ker je bil Statut občine Izola sprejet pred sprejemom področne zakonodaje, ki ureja ravnanje s 

stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, glede na neusklajenost 

pristojnosti ter ob upoštevanju dejstva, da Odlok o proračunu občine Izola za leto 2018 

župana ne pooblašča za pridobitev nepremičnega premoženja, mora o pravnih poslih odločiti 

občinski svet, tudi kar se tiče pridobivanja nepremičnega premoženja. 

 

Zemljiškoknjižna lastnica nepremičnin z ID znakom: parcela 2628 2774/3, v izmeri 157 m2, 

in parcela 2628 2731/7, v izmeri 173 m2, Premrl Jožefa je podala  predlog za kompenzacijo in 
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zamenjavo za del zemljišča z ID znakom: parcela 2628 6020/12, v izmeri 175 m2, katere 

zemljiškoknjižni lastnik je Občina Izola in ki je po izvedenem postopku parcelacije pridobila 

ID znak: parcela 2628 6020/28. 

 

Po parceli št. 2774/3 in 2731/7, obe k.o. Malija, potekata kategorizirana javna pot z oznako JP 

640550 »Vrh – Kostrlag – Simčič – Sluga«, odsek št. 640551, in vodovod. Zaradi navedenega 

obstoji javni interes za pridobitev oziroma menjavo teh za nepremičnino parc.št. 6020/28 k.o. 

Malija z doplačilom razlike v vrednosti. 

 

Nepremičnini parc.št. 2774/3 in 2731/7, obe k.o. Malija, sta uvrščeni v Letni načrt 

pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2018, in sicer pod točko 1, NRP 

OB040-15-0030 Prog. Nakupov zemljišč za obstoječe ceste 2015-2018. 

 

Nepremičnina z ID znakom: parcela 2628 6020/28, v izmeri 175 m2, je uvrščena v Letni načrt 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2018, in sicer pod točko B-

zemljišča, zaporedno številko 74. 

 

Nepremičnina parc.št. 6020/28 k.o. Malija ni predmet prenosa na Sklad kmetijskih zemljišč in 

gozdov RS, saj je iz historičnega ZK izpiska razvidno, da je bilo navedeno zemljišče na dan 

10.3.1993 (ki je presečni datum za prenos kmet. zemljišč na SKZG) javno dobro. Prav tako 

prostorski akt za navedeno nepremičnino ne predvideva posebnih prostorskih ureditev, zato je 

prodaja oziroma zamenjava smiselna in upravičena. 

 

Cilj prodaje parc. št. 6020/28 k.o. Malija nepremičnine je predvsem zagotavljanje gospodarne 

rabe nepremičnega premoženja z optimalnimi ekonomskimi učinki. Sredstva, pridobljena s 

prodajo nepremičnin bodo namensko uporabljena za investicije in vzdrževanje stvarnega 

premoženja Občine Izola.  

 

Vse nepremičnine se nahajajo v prostorski enoti Z 8/2 s pretežno namensko rabo: gozd, 

kmetijske površine, vodnogospodarske ureditve, prometna in komunalna infrastruktura, in 

sodijo v območje kmetijskih zemljišč, Območje se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih 

pogojih za podeželje občine Izola. 

 

V zvezi s predmetnim pravnim poslom je bilo za podajo mnenja, zaprošeno tudi JP Komunala 

Izola d.o.o. in krajevna skupnost, ki v zvezi z navedeno prodajo nista dala pripomb (dokazna 

dokumentacija se nahaja v spisu). 

 

Vrednost nepremičnin je določena skladno s cenitvijo, ki jo je pripravila sodna izvedenka in 

cenilka kmetijske stroke Sonja Mikulin – Cenitveno poročilo, junij 2018, in znaša: 

- Parc.št. 2731/7 k.o. Malija: 705,84 EUR oz. 4,08 EUR/m2, 

- Parc.št. 2774/3 k.o. Malija: 640,56 EUR oz. 4,08 EUR/m2, 

- Parc.št. 6020/28 k.o. Malija: 561,75 EUR oz. 3,21 EUR/m2, 

(davek ni vštet). 

 

Kot izbrano metodo razpolaganja z nepremičnim premoženjem se v konkretnem primeru 

izbere metodo neposredne pogodbe, saj gre za prodajo premoženja, katerega ocenjena 

vrednost ne presega 20.000,00 EUR kot to določa 54. člen ZSPDSLS-1. 

 

Menjava nepremičnin se po metodi neposredne pogodbe lahko sklene pod pogojem, da se 

vrednost premoženja države ali premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti z zamenjavo ne 



zmanjša in da razlika v vrednosti med zamenjanimi nepremičninami ni večja od 20 odstotkov, 

vendar največ 80.000 eurov (55. člen ZSPDSLS-1).  

 

Občina Izola razliko v vrednosti zamenjanih nepremičnin v višini 784,65 EUR plača stranki. 

 

Zaradi namembnosti zemljišča, bo pravni posel po sklenitvi predmet odobritvenega postopka 

na pristojni upravni enoti, skladno z 19. – 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni 

list RS, št. 71/11 in sprem.). 

 

Glede na navedeno predlagamo članom občinskega sveta, da potrdi besedilo pravnega posla v 

predlagani obliki in pooblasti župana za sklenitev pravnega posla. 

 

Po odločitvi o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Izola bo stranka 

pozvana k sklenitvi pravnega posla.  

 

Pravni posel mora biti sklenjen najkasneje do 31.3.2019, sicer se šteje, da je stranka od svoje 

namere odstopila. 

 

 

Obrazložitev pripravil: 

Urad za prostor in nepremičnine 

Višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve in nepremičnine 

Žanin Gruden 

 

 

Vodja UPN: 

mag. Marko Starman 

 

 

                      Župan: 

                      mag. Igor KOLENC 

 

Priloge: 

- načrt parcel, 

- predlog pravnega posla, 

- predlog sklepa, 

- zemljiškoknjižni izpiski, 

- urbanistični podatki, 

- mnenje upravljavca občinskih cest. 
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Občina Izola – Comune di Isola , Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor 

KOLENC, MŠ: 5874190000, ID za DDV: SI16510801  

(v nadaljevanju: prva pogodbena stranka) 

 

in 

 

Jožefa Premrl, Ul. Zvonimira Miloša 10, Izola, EMŠO: ___________________, davčna 

številka: ______________________,  

(v nadaljevanju: druga pogodbena stranka) 

 

 

skleneta naslednjo 

 

 

MENJALNO POGODBO 

za dosego javne koristi 

 

 

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

- da je prva pogodbena stranka zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine ID znak: parcela 

2628 6020/28; 

- je nepremičnina iz prejšnje alineje uvrščena v Letni načrt razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem Občine Izola za leto 2018, in sicer pod točko B-zemljišča, zaporedno 

številko 74; 

- je druga pogodbena stranka zemljiškoknjižni lastnik nepremičnin z ID znakom: 

parcela 2628 2774/3 v izmeri 157 m2 in parcela 2628 2731/7 v izmeri 173 m2; 

- sta nepremičnini iz prejšnje alineje uvrščeni v Letni načrt pridobivanja nepremičnega 

premoženja Občine Izola za leto 2018, in sicer pod točko 1, NRP OB040-15-0030 

Prog. Nakupov zemljišč za obstoječe ceste 2015-2018; 

- preko parcel iz tretje alineje potekata kategorizirana javna pot z oznako JP 640550 

»Vrh – Kostrlag – Simčič – Sluga«, odsek št. 640551 in vodovod, zaradi česar obstaja 

javna korist; 

- glede  nepremičnin ID znak: parcela 2628 2774/3 in ID znak: parcela 2628 2731/7 

sklepata to pogodbo namesto razlastitve v skladu z določbami Zakona o urejanju 

prostora (Uradni list RS št. 110/02, 8/03, 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09, 

80/10 - ZUPUDPP); 

- je Občinski svet občine Izola na svoji ___. redni seji dne __________ potrdil pravni 

posel v predlagani obliki. 

 

2. člen 

Prva pogodbena stranka prodaja, druga pogodbena stranka pa kupuje nepremičnino ID znak: 

parcela 2628 6020/28, v izmeri 175 m2. 

 

Druga pogodbena stranka prodaja, prva pogodbena stranka pa kupuje nepremičnini z ID 

znaki: parcela 2628 2774/3, v izmeri 157 m2 in parcela 2628 2731/7, v izmeri 173 m2. 

 

3. člen 

Kupnina za nepremičnino z ID znakom: parcela 2628 6020/28 je sporazumno dogovorjena in 

znaša 561,75 EUR oz. 3,21 EUR/m2 (davek ni vštet v ceno). 



 

Odkupna cena oziroma odškodnina za nepremičnini ID znak: parcela 2628 2774/3 in parcela 

2628 2731/7 je prav tako sporazumno dogovorjena in znaša 1.346,40 EUR  oz. 4,08 EUR/m2 

(davek ni vštet v ceno). 

 

Odškodnina iz prejšnjega odstavka bo plačana iz proračunske postavke 8028 – Nakup 

zemljišč za obstoječe ceste. 

 

4. člen 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se kupnina 561,75 EUR in odškodnina v višini 1.346,40 

EUR  pobotata, prva pogodbena stranka pa je dolžna poravnati razliko v višini 784,65 EUR v 

30 dneh od odobritve pravnega posla s strani pristojne upravne enote (skladno z določili 

Zakona o kmetijskih zemljiščih) na TRR druge pogodbene stranke št.: ________________, 

odprt pri____________. 

 

Prva pogodbena stranka se zaveže drugi pogodbeni stranki na dan podpisa pogodbe izstaviti 

račun za kupnino višini 561,75 EUR. 

 

5. člen 

 

OBČINA IZOLA–COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, Izola, MŠ: 5874190000,  

 

izrecno in brezpogojno dovoljuje, da se pri nepremičnini ID znak: parcela 2628 6020/28 (ID 

6895832) vknjiži lastninska pravica na ime: 

 

Jožefa PREMRL, Ulica Zvonimira Miloša 10, Izola, EMŠO: ___________________,  

 

do celote (1/1) 

 

6. člen 

 

Jožefa PREMRL, Ulica Zvonimira Miloša 10, Izola, EMŠO: ___________________,  

 

izrecno in brezpogojno dovoljuje, da se pri nepremičninah 

- ID znak: parcela 2628 2774/3 (ID 4935549)  in  

- ID znak: parcela 2628 2731/7 (ID 4431642) 

 

vknjiži lastninska pravica na ime: 

 

OBČINA IZOLA–COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, Izola, MŠ: 5874190000.  

 

do celote (1/1) 

 

7. člen 

Drugi pogodbeni stranki je znana, lega, velikost in kakovost nepremičnine, ki je predmet te 

pogodbe, zato ne bo zoper prvo pogodbeno stranko iz tega naslova uveljavljala nikakršnih 

zahtevkov. 

 



V kolikor se na ali v nepremičnini, ki je predmet te pogodbe, nahaja kakršen koli vod/naprava 

komunalne javne infrastrukture, druga pogodbena stranka brezpogojno dovoljuje dostop do 

le-tega, izključno zaradi vzdrževanja oz. odprave morebitne okvare. 

 

Upravljavec oz. vzdrževalec je dolžen po izvedenem posegu vzpostaviti prvotno stanje na 

nepremičnini. 

 

8.člen 

Stranki sta soglasni, da se na nepremičnini ID znak: parcela 2628 6020/28 ustanovi predkupna 

pravica za dobo 10 let v korist Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola.  

 

9. člen 

Stroške overitve zemljiškoknjižnega dovolila, davek na promet nepremičnin ali DDV, stroške 

vknjižbe v zemljiško knjigo ter vse ostale stroške, nastale v zvezi z izvedbo te pogodbe, se 

zaveže poravnati prva pogodbena stranka, prav tako prva pogodbena stranka nosi stroške 

priprave te pogodbe. 

 

10.člen 

Za nično se šteje pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 

predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, funkcionarju ali 

javnemu uslužbencu obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

– pridobitev posla ali 

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

– za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega 

sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 

predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz  javnega sektorja, funkcionarju 

ali javnemu uslužbencu, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 

zastopniku, posredniku. 

 

11. člen 

Pogodba je napisana v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme prva pogodbena stranka 

štiri (4) izvode, od tega en (1) overjeni izvod, druga pogodbena stranka en (1) izvod, en (1) 

izvod je namenjen FURS. 

 

 

Številka: 465-07-1/2005  

Datum: 

 

 

Prva pogodbena stranka:      Druga pogodbena stranka: 

 

Občina Izola – Comune di Isola     Jožefa Premrl 

Župan         

mag. Igor KOLENC      

 

 

 

 

 



OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA                                                               

Občinski svet 

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007-UPB2 in sprem.), 

Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 

11/2018 - v nadaljevanju ZSPDSLS-1), Uredbe o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/2018 v zvezi s 30. členom Statuta 

Občine Izola (E-Uradne objave Občine Izola št. 5/2018 - UPB), je Občinski svet občine Izola 

na svoji ___. redni seji dne _______ sprejel naslednji 

 

SKLEP 

 

1. 

Občinski svet občine Izola potrjuje pravni posel, ki bo sklenjen med Občino Izola, Sončno 

nabrežje 8, Izola, in Premrl Jožefo, Ul. Zvonimira Miloša 10, Izola, za nepremičnino z ID 

znakom: parcela 2628 6020/28, ki se proda po ceni 561,75 EUR, in nepremičnini ID znak: 

parcela 2628 2774/3 in ID znak: parcela 2628 2731/7, ki se pridobita po ceni 1.346,40 EUR. 

 

2. 

Občinski svet občine Izola pooblašča Urad za prostor in nepremičnine, da pravni posel 

dopolni z manjkajočimi podatki. 

 

3. 

Občinski svet občine Izola pooblašča župana občine Izola za podpis predmetnega pravnega 

posla. 

  

4. 

Pravni posel mora biti sklenjen najkasneje do 31.3.2018.  

 

V primeru, da v tem času ne pride do sklenitve pravnega posla na strani druge pogodben 

stranke, se šteje, da je le-ta od svoje namere odstopil. 

 

 

5. 

Sklep stopi v veljavo takoj. 

 

 

 

                                                                                                              Župan 

                         mag. Igor KOLENC 

 

 

 

Vročiti: 

- zadeva št. 465-07-1/2005 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692















