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OBČINSKI SVET 
OBČINE IZOLA 
 
Zadeva: Odločanje o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem za      
nepremičnino ID znak: parcela 2626 2689/6  
 
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 Kajuhova 13. 
 
Nepremičnina s parc. št. 2689/6 k.o. Izola, v izmeri 462 m2 je uvrščena v Letni načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019, in sicer pod točko B-
zemljišča, zaporedna številka 60. 
 
 
V naravi predstavlja nepremičnina deloma zatravljeno in z grmičevjem poraslo zemljišče 
deloma pa obdelano zemljišče ob nekdanjem samskem domu družbe Stavbenik.  
Nepremičnina se nahaja v območju, ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje 
južno od Industrijske ceste v Izoli (Ur. Objave občine Izola, št. 14/98, 15/98 in 5/10; v 
nadaljevanju ZN CMI-jug. Območje navedene parcele je skladno z grafičnim delom ZN 
vključeno v celoto C in namenjeno stanovanjski in poslovni funkciji. Nepremičnina je 
namenjena ureditvi parkirišča. Dopolnjen osnutek OPN za predmetno območje predvideva 
namensko rabo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena oskrbnim, 



storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju. Območje se nahaja v enoti urejanja 
prostora IZ 05/29. Zdaj veljaven ZN CMI-jug se v dopolnjenem osnutku OPN povzema. 
Parcela se nahaja v neposredni bližini hudournika. Iz grafičnega izseka 2 ZN CMI-jug izhaja, 
da je predvidena morebitna deviacija trase hudournika na skrajnem severo-zahodnem delu 
parcele 2689/6 k.o. Izola, zakar je Občina z Direkcijo za vode RS že sklenila pogodbo o 
ureditvi medsebojnih razmerij. V kolikor bo iz izvedbenih načrtov izhajala potreba po severo-
zahodnem delu nepremičnine (cca. 12 m2), bo pred konkretno prodajo izvedena parcelacija.  
 
Cilj prodaje navedenih nepremičnin 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.  
 
Zemljiškoknjižni in dejanski lastnik nepremičnin je Občina Izola. 
 
Izklicna vrednost nepremičnin je določena s cenitvijo, ki jo je pripravil sodni cenilec in 
izvedenec gradbene stroke Vitomir Mavrič in znaša 105.000,00 EUR oz. 227,27 EUR/m2 
(dokazna dokumentacija se nahaja v spisu). 
 
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). 
 
Kot izbrano metodo se v konkretnem primeru, skladno s 30. členom ZSPDSLS-1, izbere 
metodo javne dražbe oz. javnega zbiranja ponudb, saj je tako zagotovljena preglednost 
postopkov ter se upošteva cilj ravnanja s posameznim stvarnim premoženjem. 
Po izvedeni javni dražbi oz. javnem zbiranju ponudb bo strokovna služba dopolnila besedilo 
pravnega posla, ki je predmet odločanja, in sicer z osebnimi podatki dražitelja/ponudnika, ki 
bo ponudil najvišjo ceno. 
 
Glede na navedeno predlagamo članom občinskega sveta, da potrdi besedilo pravnega 
posla v predlagani obliki in pooblasti župana za sklenitev pravnega posla. 
 
Pravni posel mora biti sklenjen v roku enega leta od 31.1.2019. 
 
Obrazložitev pripravil: 
Urad za prostor in nepremičnine 
Patricija Fabijančič Močibob 
Višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve 
 
 
Mag. Marko Starman 
vodja UPN 
         župan    
                                Danilo Markočič 
 
 
 
Priloge: 
- grafični prikaz nepremičnine, 
- predlog pravnega posla, 
- predlog sklepa, 
- urbanistično mnenje, 
- zemljiškoknjižni izpisek. 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 3.6.2019 - 13:52:26

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2626 2689/6

katastrska občina 2626 IZOLA parcela 2689/6 (ID 1965227)

Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 8457078
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
začetek učinkovanja vpisa imetnika   09.01.2017 13:01:01

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

 


