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ZADEVA: Predlog Pravilnika o razveljavitvi Pravilnika o oddajanju nepremičnega 

premoženja v najem  

 

Obrazložitev: 

 

Konec leta 2009 je Občinski svet Občine Izola sprejel Pravilnik o oddajanju nepremičnega 

premoženja v najem (v nadaljevanju Pravilnik), ki je bil spremenjen oziroma dopolnjen dva 

krat, in sicer leta 2011 in 2012. Pravilnik je bil usklajen z določbami Zakona o stvarnem 

premoženju države, pokrajin in občin iz leta 2007 ter kasneje deloma z Zakonom o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti iz leta 2010. 

 

Leta 2018 je bil sprejet nov Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (v nadaljevanju Zakon), na podlagi Zakona pa tudi Uredba o stvarnem premoženju 

države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki postopke ravnanja s stvarnim premoženjem 

natančno in celovito urejata. Pravilnik ima tako posamezna pojmovanja zastarela, v določenih 

delih je povsem neskladen ali nepopoln v primerjavi z Zakonom, posamezne določbe pa so 

strožje določene kot v Zakonu, zaradi česar je delo strokovnih služb na področju oddajanja 

nepremičnega premoženja v lasti Občine Izola, oteženo in postopki bistveno podaljšani. 

 

Načini oddaje nepremičnega premoženja so z Zakonom natančno določeni (49. – 52. člen 

Zakona), ravno tako čas trajanja najema (63. člen Zakona) in ocenitev vrednosti najema (38. 

člen Zakona).Taksativno so našteti primeri, ko se lahko nepremično premoženje odda na 

podlagi neposredne pogodbe (65. člen Zakona) in v brezplačno uporabo (68. člen). Na novo je 

urejena občasna uporaba nepremičnega premoženja (67. člen Zakona). Glede bistvenih sestavin 

najemne pogodbe se smiselno uporablja Stanovanjski zakon, na splošno glede pravic in 

obveznosti najemnika in najemodajalca pa tako Stanovanjski zakon, kot tudi Obligacijski 

zakonik. Skladno z Uredbo se morebitne druge pogoje in posebnosti javnega zbiranja ponudb 

objavijo v razpisu. Podlago za imenovanje Komisije za oddajo nepremičnega premoženja v 

najem predstavlja 49. člen Zakona, njeno delovanje pa je urejeno v Poslovniku o delu Komisije 

za oddajo nepremičnega premoženja v najem. 
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Nekaj konkretnih primerjav navajamo v nadaljevanju, in sicer: sklenitev neposredne najemne 

pogodbe je v Pravilniku omejena na letno najemnino v višini 2.400 EUR, v Zakonu na 5.000 

EUR letno. Že Zakon iz leta 2018 je višino znižal iz 10.000 EUR na 5.000 EUR, zato ni potrebe, 

da se določajo strožji kriteriji, kot jih določa Zakon. Pravilnik onemogoča oddajo v podnajem, 

čeprav Zakon slednje na podlagi predhodnega pisnega soglasja najemodajalca omogoča (če se 

oddaja za krajše časovno obdobje ali v manjšem obsegu). 21. člen Pravilnika določa, da če 

organ ugotovi, da nekdo uporablja nepremičnino, ki je v lasti Občine Izola, pa z uporabnikom 

nepremičnine ni sklenjena najemna pogodba, pozove uporabnika k sklenitvi najemne pogodbe 

in mu v pozivu določi rok za sklenitev pogodbe, je v neskladju z Zakonom. Nadalje je s 

Pravilnikom je čas trajanja najemnega razmerja omejena na 5 let brez možnosti podaljšanja, 

med tem, ko Zakon določa možnost 5 let ali sklenitev najemnega razmerja za nedoločen čas z 

odpovednim rokom, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev. V praksi upoštevanje določb 

Pravilnika pomeni, da je potrebno tudi pri dolgoletnih najemnih razmerjih, v katerih se 

pogodbena določila spoštujejo v celoti, ponavljati razpise za javno zbiranje ponudb ali druge 

predpisane načine oddaje nepremičnega premoženja. Še posebej v primerih gostinskih lokalov 

ali drugih nepremičnin, za katere je potrebno investicijsko vzdrževanje, je prej navedeno 

omejevanje časa trajanja najemnega razmerja ali ponovnega oddajanja preko razpisov vsakih 

pet let, ekonomsko in pravno neprimerno. S tem se otežujejo in podaljšujejo postopki oddaje, 

hkrati pa obstaja tveganje za izgubo dobrega dolgoletnega najemnika.  

 

Pravilnik predstavlja podlago za oddajanje javnih površin v najem (predvsem začasna prodajna 

mesta), kar bo urejeno s spremembo Odloka o občinskih taksah v občini Izola. 

 

Glede na vse navedeno in predvsem v luči dejstva, da Zakon in Uredba natančno in celovito 

urejata postopke oddajanja v najem, Pravilnika ni smiselno spreminjati oz. usklajevati ali ga 

delno obdržati v veljati, temveč je najbolj racionalno Pravilnik razveljaviti. 

 

Glede na vse navedeno predlagamo članom Občinskega sveta Občine Izola, da sprejmejo 

predlagani sklep. 

 

Pripravila: 

Žanin Gruden 

Višja svetovalka za premoženjsko pravne 

zadeve in nepremičnine 

 

 

Mag. Marko Starman 

Vodja UPN 

 

         Župan 

        Danilo MARKOČIČ 

 

 

PRILOGE: 

- Predlog sklepa 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-

1 in 30/18) ter 30. člena Statuta Občine Izola (E-uradne objave, št. 5/2018 - uradno prečiščeno 

besedilo) je Občinski svet Občine Izola na svoji _____. redni seji sprejel naslednji 

 

 

PRAVILNIK 

O RAZVELJAVITVI PRAVILNIKA O ODDAJANJU NEPREMIČNEGA 

PREMOŽENJA V NAJEM 

 

1. 

 

Razveljavi se Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave št. 

24/09, 13/11 in 4/12). 

 

2. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Izola. 

 

 

 

                                                                                               Župan 

                                     Danilo MARKOČIČ 
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