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Številka:  478-146/2018  
Datum:    25.5.2020 
 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE IZOLA 
 
 
Zadeva: Odločanje o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem za 
nepremičnino ID znak: parcela 2626 487/4  
 
Državni zbor republike Slovenije je sprejel Zakon o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 in 79/18 - 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. 
 
Na podlagi četrtega odstavka 29. člena ZSPDSLS-1 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 (E-uradne objave Občine Izola št. 5/2018 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju 
Statut – UPB-1) 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 razpolaganje (odtujevanje) 
nepremičnega premoženja občine. 
 
Nepremičnina se prodaja na pobudo lastnika objekta Kažipotna 9, Izola. 
 
Nepremičnina ID znak: parcela 2626 487/4 v izmeri 27 m2 je uvrščena v Letni načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2020 in sicer pod točko 2a – 
Zemljišča, zaporedno številko 18.  
 
V naravi predstavlja zemljiška parcela 487/4 k.o. Izola zemljišče ob stavbi Kažipotna 9, Izola 
in sicer manjši vrt med objekti. Parcela je že vrsto let v uporabi lastnika objekta Kažipotna 9, 
dostop na parcelo je urejen iz javne ulice in preko navedenega objekta. 
 
Skladno s prostorskim delom družbenega plana Občine Izola, leži nepremičnina v planski 
celoti 2, natančneje v planski celoti S 2/1 – historična mestno jedro – Delamaris-Avtocamp 
Jadranka, s pretežno namensko rabo stanovanja. Centralne dejavnosti. Območje se ureja z 
Odlokom o sprejemu načrta prenove (asanacije) starega mestnega jedra Izola (Ur.objave 
občine Izola, št. 25/81). Iz grafične priloge Pravilnika za izvajanje prenove (asanacije) 



starega mestnega jedra Izola izhaja, da sodi obravnavana parcela v stanovanjski kare št. 35 
in je kot ambient varovana z II. varstvenim režimom.  
 
Cilj prodaje navedene 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.  
 
Predmetna nepremičnina je bremen prosta. Njen zemljiškoknjižni in dejanski lastnik je 
Občina Izola. 
 
Vrednost nepremičnine je določena izkustveno in znaša najmanj 3.645,00 EUR oz. 135,00 
EUR/m2 (brez davka). 
 
V zvezi s predmetnim pravnim poslom je bilo za podajo mnenja, zaprošeno tudi JP 
Komunala Izola d.o.o. in pristojna krajevna skupnost (dokazno gradivo se nahaja v 
predmetnem spisu). 
 
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. 
 
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 do 31.3.2021. 
 
Obrazložitev pripravil: 
Višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve 
Patricija Fabijančič Močibob 
 
Vodja UPN 
mag. Marko Starman 
 
                      Župan: 
                      Danilo Markočič 
 
 
 
Priloge: 
- načrt parcele, 
- predlog pravnega posla, 
- predlog sklepa, 
- urbanistično mnenje, 
- zemljiškoknjižni izpisek. 
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OBČINA IZOLA-COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan Danilo 
Markočič, (v nadaljevanju: prodajalka) 
matična številka: 5874190, ID za DDV: SI16510801 

 
in 
 
______, __________, EMŠO.: ____, davčna številka:________,   
 
(v nadaljevanju: kupec) 
 
skleneta na podlagi določil Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 in 79/18 - v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS-1), 
naslednjo 
 

P R O D A J N O   P O G O D B O 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 
− je prodajalka zemljiškoknjižna lastnica nepremičnine ID znak: parcela 2626 487/4; 
− predstavlja nepremičnina iz prve alineje tega člena zemljišče ob objektu Kažipotna 9, 

Izola v  izmeri 27 m2; 
− je nepremičnina, ki je predmet te pogodbe v Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem Občine Izola za leto 2020 vpisana pod točko 2b-stavbe in deli stavb, 
zap.št. 18; 

− je Občinski svet občine Izola na svoji ___.redni seji dne __________ potrdil pravni posel 
v predlagani obliki. 

 
2. člen 

Prodajalka prodaja bremen prosto nepremičnino ID znak: parcela 2626 487/4, v izmeri 27 
m², kupec pa kupuje navedeno nepremičnino do celote. 
 

3. člen 
Kupnina za nepremičnino iz 2. člena te pogodbe, je sporazumno dogovorjena in znaša 
_______,00 EUR (davek ni vštet v ceno). 
 
 

4. člen 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je kupec dolžan poravnati kupnino iz 3. člena te 
pogodbe v 15 dneh od izdaje računa na podračun zakladniškega računa prodajalke št. 
01240-0100006381, ki se vodi pri Banki Slovenije. 
 
Prodajalka se zaveže kupcu izstaviti račun za znesek, naveden v prejšnjem členu te 
pogodbe. 
 
Če kupec obveznosti plačila kupnine ne bo izpolnil v roku iz prvega odstavka tega člena, ima 
prodajalka pravico do obračuna zakonskih zamudnih obresti, in sicer od dneva zapadlosti do 
plačila kupnine. 
 
Stroški prodajnega postopka znašajo 300,00 EUR (brez DDV), za kar bo kupcu izstavljen 
poseben račun. 
 
 

5. člen 
Prodajalka se zavezuje, da bo po plačilu kupnine in vseh ostalih obveznosti s strani kupca, 
le-temu nemudoma izstavila zemljiškoknjižno dovolilo, s čimer se kupec izrecno strinja. 



 
 

6. člen 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da ta pogodba prične veljati ob podpisu vseh pogodbenih 
strank. V primeru, da kupec v roku 30 dni od pričetka veljavnosti te pogodbe, ne poravna 
vseh obveznosti po tej pogodbi v celoti ali pogodba z aneksom ni podaljšana, pogodba 
preneha veljati. 
 

7. člen 
Kupcu je znana, lega, velikost in kakovost nepremičnine, ki je predmet te pogodbe, zato ne 
bo zoper prodajalko iz tega naslova uveljavljal nikakršnih zahtevkov. 
 
V kolikor se na ali v nepremičnini, ki je predmet te pogodbe, nahaja kakršen koli vod/naprava 
komunalne javne infrastrukture, kupec 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, ki je predmet pogodbe, 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 kupec, prodajalka pa 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 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme prodajalka 2 izvoda, kupec 
en izvod, en izvod – original pa služi za potrebe vpisa lastninske pravice v zemljiški knjigi. 
 
Številka: 478-146/2018  
Datum: 
 
Prodajalka:        Kupec: 
 
Občina Izola – Comune di Isola      
Župan         
Danilo Markočič      
         



   
 
 
OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA                                                               
Občinski svet 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju ZLS), Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 in 79/18 - 
v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS-1), v zvezi s 30. členom Statuta Občine Izola (E-uradne 
objave št. 5/2018), je Občinski svet občine Izola na svoji _________  seji dne ____sprejel 
naslednji 
 

SKLEP 
 

1. 
 
Občinski svet občine Izola potrjuje pravni posel, ki bo sklenjen med Občino Izola, Sončno 
nabrežje 8, Izola kot prodajalko ter kupcem za nepremičnino, kot sledi: 
 
Nepremičnina ID znak: parcela 2626 487/4 v izmeri 27 m2, se prodaja po ceni najmanj 
3.645,00 EUR. 
 
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 do 31.3.2021.  
 
 
 

5. 
Sklep stopi v veljavo takoj. 
 
 
 
                                                                                                              Župan 
                            Danilo Markočič 
 
 
 
Vročiti: 

- zadeva št. 478-146/2018 
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Območna geodetska uprava Koper

Cankarjeva ulica 1, 6000 Koper T: 05 663 59 50
E: Ogu.Gukp@gov.si
www.gu.gov.si

VHP200035337

K.0.: 2626 Izola
IDPOS: 7253

Številka dokumenta: 02112-1866/2019-4
Datum izdaje: 26.02.2020

Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Koper izdaja na podlagi 30.
člena Zakona o geodetski dejavnosti - ZGeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/2010 in 61/2017 - ZAID) na
zahtevo, ki jo je vložila stranka

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola - Isola

v postopku EVIDENTIRANJA UREJENE MEJE IN PARCELACIJE naslednjo

ODLOČBO

1. V katastrski občini 2626 Izola se kot urejena evidentira del meje parcele 487/3 s sosednjimi
parcelami 486,487/1 in 504.

2. V katastrski občini 2626 Izola se v postopku evidentiranja parcelacije ugotovijo naslednje
spremembe:

ukinjene parcele nove parcele
487/3 487/4,487/5

3. Grafični prikaz urejene meje in stanja parcel po opravljeni parcelaciji z označenimi
zemljiškokatastrskimi točkami in vpisanimi parcelnimi številkami je obvezna priloga temu aktu.

4. Stroškov postopka ni.

Obrazložitev:

V uvodu navedena stranka je (po pooblaščencu GGS d.0.0., Koper) dne 18.12.2019 na Območni
geodetski upravi Koper vložila zahtevo za uvedbo postopka evidentiranja urejenega dela meje parcele
487/3 s sosednjimi parcelami 486, 487/1, 504 in parcelacije parcele 487/3 v katastrski občini 2626
Izola.

Zahtevi je bil priložen elaborat, ki ga je, po določbah Zakona o evidentiranju nepremičnin - ZEN
(Uradni list RS, št. 47/2006, 65/2007 - Odl. US, 79/2012 - Odl. US, 61/2017 - ZAID, 7/2018 in 33/2019)
in Pravilnika o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (Uradni list RS, št. 48/2018 in 51/2018),
izdelalo geodetsko podjetje GGS D.O.O. KOPER, Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper. Elaborat je
potrdil pooblaščeni geodet Kata Siladi, dipl.inž.geod..
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.

Navedbe glede parcel in zemljiško katastrskih točk v nadaljevanju se nanašajo na katastrsko občino
2626 Izola, v kolikor katastrska občina ni posebej navedena.

V skladu z določili 28. in 48. člena ZEN se postopek evidentiranja urejene meje in parcelacije uvede
na zahtevo lastnika parcele. Geodetska uprava je z vpogledom v elektronsko zemljiško knjigo
ugotovila, da je Občina Izola, ki je vložila zahtevo, lastnica parcele 487/3.

V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, da je bil zahtevi priložen ustrezen elaborat, katerega vsebino
predpisujeta ZEN in Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru.

Iz elaborata je razvidno, da so kot stranke v postopku sodelovali:

parcele lastniki oz. upravljavci parcel
487/3 Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola - Isola
504 JD - Občina 17018, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola - Isola
486 Kleva Ivančić Rok, Reboljeva ulica 16, 1000 Ljubljana - poobl. Ivančič

Mirela, Strunjan 55,6320 Portorož - Portorose
Kleva Ivančič Jan, Trebinjska ulica 11, 1000 Ljubljana - poobl. Ivančič
Mirela, Strunjan 55,6320 Portorož - Portorose

487/1 Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola - Isola
Nabernik Anica, Pobočna ulica 2, 6310 Izola - Isola - poobl. Nabernik Uroš,
Pobočna ulica 2, 6310 Izola
Briševac Danijel, Kažipotna ulica 9, 6310 Izola - Isola
Briševac Davor, Kampel 5 N, 6000 Koper - Capodistria
Čermelj Alenka, Kažipotna ulica 9, 6310 Izola - Isola
Šverko Sandi, Kažipotna ulica 9, 6310 Izola - Isola
Paliska Robert, Kažipotna ulica 9, 6310 Izola - Isola
Gržinić Vladimira, Cesta I. Istrske brigade 95,6276 Pobegi - poobl. Gržinič
Saša, Kažipotna ulica 9, 6310 Izola - Isola
Matavulj Mara, Kažipotna ulica 9, 6310 Izola - Isola
Simončič Mateja, Kažipotna ulica 9, 6310 Izola - Isola
Milavec Maj, Kažipotna ulica 9, 6310 Izola - Isola - zak. zast. Simončič
Mateja, Kažipotna ulica 9, 6310 Izola - Isola
Gustinčič Dražen, Kažipotna ulica 9, 6310 Izola - Isola
Jelušič Andrejka, Kažipotna ulica 9, 6310 Izola - Isola

Geodetska uprava je z vpogledom v elektronsko zemljiško knjigo preverila in ugotovila, da so bile
zgoraj navedene stranke na dan mejne obravnave vpisane kot lastniki parcele, katere meja se je
urejala, in lastniki sosednjih parcel v zemljiški knjigi. Iz elaborata je razvidno, da jim je bila
zagotovljena možnost udeležbe na mejni obravnavi.

Geodetska uprava je opravila preizkus vloge po 35. in 51. členu ZEN in ugotovila, da ni razlogov za
zavrženje oz. zavrnitev.

Parcelacija se je izvedla na zahtevo in pod pogoji, ki jih je navedel lastnik predmetne parcele.

Vse zgoraj navedene stranke so na mejni obravnavi v zapisniku št. 281/19 z dne 16.10.2019
podpisale izjavo o strinjanju s potekom predlagane meje z izjemo:

Briševac Danijel, Kažipotna ulica 9, 6310 Izola - Isola, ki se mejne obravnave ni udeležil,
Čermelj Alenka, Kažipotna ulica 9, 6310 Izola - Isola, ki se mejne obravnave ni udeležila,
Gustinčič Dražen, Kažipotna ulica 9, 6310 Izola - Isola, ki se mejne obravnave ni udeležil,
Jelušič Andrejka, Kažipotna ulica 9, 6310 Izola - Isola, ki se mejne obravnave ni udeležila.

Za stranke, ki se mejne obravnave niso udeležile, je v elaboratu ureditve meje priloženo popolno
dokazilo, da je bilo vabilo na mejno obravnavo oddano na pošto tako, da je bilo lastniku omogočeno,
da ga je prejel vsaj osem dni pred datumom izvedbe mejne obravnave.
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Geodetska uprava je stranke, ki na mejni obravnavi niso bile prisotne, skladno s 36. členom ZEN
povabila k izjavi o poteku predlagane meje. Dne 31.01.2020 je geodetska uprava v določenem roku iz
poziva prejela izjavo št. 02112-1866/2019-3 Briševac Danijela o strinjanju s potekom predlagane
meje.

Geodetska uprava je po preteku določenega roka iz poziva ugotovila, da Čermelj Alenka, Gustinčič
Dražen in Jelušič Andrejka niso podali izjave o strinjanju s potekom predlagane meje. Kljub temu je
strinjanje navedene stranke s potekom predlagane meje izkazano in sicer v skladu z drugim
odstavkom 36. člena ZEN, ker se stranka v roku 15 dni od vročitve vabila k izjavi o poteku predlagane
meje o poteku le-te ni izjavila, kljub temu, da ji je bilo vabilo pravilno vročeno in je bila v vabilu
opozorjena na pravne posledice.

Geodetska uprava je preverila, ali podatki o mejah, novih delih mej in parcelah omogočajo njeno
evidentiranje ter ugotovila, da je ta pogoj izpolnjen.

Stroški upravnega postopka so tisti, ki so nastali v splošnem upravnem postopku ali zaradi splošnega
upravnega postopka geodetski upravi, stranki ali drugemu udeležencu postopka. Če je upravni
postopek uveden na zahtevo stranke, krije osebne stroške zaradi udeležbe in stroške pravnega
zastopanja v tem postopku vsaka stranka sama. O stroških, ki so nastali geodetski upravi ali drugemu
udeležencu postopka, pa se odloči v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku - ZUP
(Uradni list RS, št. 24/2006-u.p.Ь. іп nasl.). V upravnem postopku niso nastali stroški v smislu določil
13. člena ZEN İn 113. člena ZUP, zaradi česar je odločeno, da stroškov postopka ni.

Odločba je izdana na podlagi 40. in 52. člena ZEN in 118. člena ZUP.

Po dokončnosti te odločbe bo geodetska uprava evidentirala urejeno mejo in nov del meje kot urejen
del meje v zemljiškem katastru in izdala obvestilo o površinah parcel, ki imajo mejo urejeno in novih
parcel.

Takse prosto po 2. točki 23. člena Zakona o upravnih taksah - ZUT (Uradni list RS, št. 106/2010-u.p.Ь.
in nasl.).

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni od prejema. O pritožbi odloča Ministrstvo za
okolje in prostor, Ljubljana, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. Pritožbo se pošlje po pošti Območni
geodetski upravi Koper, Cankarjeva ulica 1, 6000 Koper-Capodistria. Na naslovu katerekoli
organizacijske enote Geodetske uprave Republike Slovenije se lahko pritožba izroči neposredno ali pa
poda pritožba tudi ustno na zapisnik. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
prispela pravočasno, če je oddana na pošto zadnji dan pritožbenega roka. Za pritožbo je potrebno
plačati upravno takso po tarifni številki 2 Zakona o upravnih taksah - ZUT (Uradni list RS, št.
106/2010-u.p.b. in nasl.) v znesku 18,10 EUR.

Taksa se lahko plača z nakazilom na račun št. SI56 0110 0100 0315 637, sklic št. 11 25526-7111002-
12186620 ali v pristojni geodetski pisarni oziroma Območni geodetski upravi (v gotovini ali s
plačilno/kreditno kartico Maestro, Activa, Activa Maestro, Mastercard, Visa). Če bo taksa plačana z
nakazilom, je potrebno pritožbi priložiti potrdilo o plačilu upravne takse (plačilni nalog UPN, obdelan s
strani banke/pošte ali izpisek razčlenitve prometa denarnih sredstev v breme računa Uprave za javna
plačila RS ali banke ali spletno potrdilo o opravljenem plačilu (Klik, Abanet, SKBnet, Bankanet, ...), iz
katerega sta razvidna datum in ID plačila).
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Vročiti:
1. Briševac Danijel, Kažipotna ulica 9, 6310 Izola - Isola - osebno
2. Briševac Davor, Kampel 5 N, 6000 Koper - Capodistria - osebno
3. Čermelj Alenka, Kažipotna ulica 9, 6310 Izola - Isola - osebno
4. Gržinič Saša, Kažipotna ulica 9, 6310 Izola - Isola - osebno
5. Gustinčič Dražen, Kažipotna ulica 9, 6310 Izola - Isola - osebno
6. JD - Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola - Isola - osebno
7. Jelušič Andrejka, Kažipotna ulica 9, 6310 Izola - Isola - osebno
8. Ivančič Mirela, Strunjan 55,6320 Portorož - Portorose. - osebno
9. Matavulj Mara, Kažipotna ulica 9, 6310 Izola - Isola - osebno
10. Nabernik Anica, Pobočna ulica 2, 6310 Izola - Isola - osebno
11. Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola - Isola - osebno
12. Paliska Robert, Kažipotna ulica 9, 6310 Izola - Isola - osebno
13. Simončič Mateja, Kažipotna ulica 9, 6310 Izola - Isola - osebno
14. Šverko Sandi, Kažipotna ulica 9, 6310 Izola - Isola - osebno
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PRILOGA k odločbi št. 02112-1866/2019-4 K.0.: 2626 Izola
IDPOS: 7253

GRAFIČNI PRIKAZ
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Poštnina plačana pri pošti
6104 Koper-Capodistria

6
ŠTEVILKA: 02112-1866/2019-4, IDPOS 7253
VSEBINA: ODLOČBA

za k.0.2626 Izola
ļ POŠILJATELJ:
: r

RS - Ministrstvo za okolje in prostor
Območrr -- -A».1,-, ıır.ro~/a 10(ППАГ

Cankal'
6000 Kc 6104 ~ SLOVENIJA

KOPER
27.02.2020 16:08 Pogodba
0,026kg

~17260
RB 1407 0313 8 S

R

L

AR OSEBNA
VROČITEV
ZUP!

NASLOVNIK:
Г

JD - Občina Izola
Seměne··nabcež..8
21*+ZalágSOLA

IL
í- APS PLUS d.0.0.

P.Р. 18
L 1002 LJUBLJANA

Obr. ZUP-OOV4-2016

SPOROČILO O PRISPELEM PISMU qp OBVESTILO ORGANU O VROCIı VI
Pošiljatelj Г -1RS - Ministrstvo za okolje in prostor

Območna geodetska uprava Koper
Cankarjeva ulica 1
6000 Kope-

L
ŠTEVILKA: 02112-1866/2019-4, IDPOS 7253

Naslovnik JD - Občina Izola
VSEBINA:

ODLOČBA (ID )
Sončno nabrežje 8 za k.0.2626 Izola
6310 IZOLA- ISOLA PREJEMNIK OBVESTILA:
ODLOČBA (ID ) Г
za k.0.2626 Izola

RS - Ministrstvo za okolje in prostor
Območna geodetska uprava KoperObveščamo vas, da vam je vročevalec dne . poskusil vročiti Cankarjeva ulica 1
6000 Koperpripcročeno pismo št. številka dokumenta

02112.-1866/2019-4. .Ker vam pisma ni mogel vročiti,
L

ga lahko osebno prevzamete na pošti .
(naziv in naslov pošte) NASLOVNIK

danes od dO ure oziroma vsak naslednji dan v delovnem Г --1
času pošte.

JD -Občina Izola
Pismo lahko prevzamete v 15 dneh od dneva poskusa vročitve. Sončno nabrežje 8

6310 IZOLA- ISOLASporočilo o prispelem pismu je vloženo v hišni predalčnik / nalepljeno na

vrata / puščeno v poštnem predalu / puščeno na
L

drugem primernem mes-u .
(označi in dopolni) Г

(datum) (podpis vročevalca)
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 26.5.2020 - 9:49:03

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2626 487/3
 

katastrska občina 2626 IZOLA parcela 487/3 (ID 697249)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6081273
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874190000
firma / naziv: OBČINA IZOLA
naslov: Sončno nabrežje 008, 6310 Izola - Isola

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 


