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OBČINE IZOLA 
 
 
 
 
ZADEVA: Ukinitev statusa javnega dobra na delu nepremičnine ID znak: parcela 
2629 1665/1; obrazložitev 

 
 
Podjetje Seapharma d.o.o., lastnik objekta Korte 9, je podalo vlogo za nakup dela 
nepremičnine s parc.št. 1665/1 k.o. Dvori. Parc.št. 1665/1 k.o. Dvori predstavlja cestno telo 
kategorizirane občinske ceste JP 640590, odsek št. 640591 Morgani-Gočan-Konstanza.  
 
V naravi predstavlja nepremičnina javno dobro – javno pot, ki pa v delu, ki je predviden za 
prodajo, nima pomena za javno prometno omrežje, saj služi samo za dostop do objekta Korte 
9. Zaradi navedenega je bila izvedena parcelacija, s katero se je predmetni del javnega dobra 
ločil od ostalega cestnega telesa in pridobil samostojno parcelno številko. Po pravnomočnosti 
postopka o parcelaciji bo pridobil ID znak: parcela  2629 1665/4 v izmeri 66 m2. Nepremičnina 
leži v območju kmetijskih zemljišč in ni predmet prenosa na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
RS, saj po njej poteka dostopna pot do objekta. Nepremičnina je v uporabi lastnice objekta 
Korte 9, z navedeno prodajo se zaokroži zemljišče okoli stanovanjske hiše.  
 
V prostorskem delu družbenega plana občine Izola leži parc.št. 1665/1 k.o. Dvori v planski 
celoti 13 Dvori, Medoši, natančneje v prostorski enoti Z 13/6, ki se ureja z Odlokom o 
prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje občine Izola. Za obravnavno območje PUP za 
podeželje ne predvideva posebnih prostorskih ureditev. 
 
Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02 in sprem.) v 19.členu določa, da je javno dobro 
stvar, ki jo v skladu z njenim namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsakdo (splošna 
raba). Katera stvar je javno dobro in kakšni so pogoji za njegovo uporabo določa zakon. Objekt 
Korte 9 ima urejen dostop z vzhodne strani in upoštevajoč dejstvo, da nepremičnino, ki bo po 
pravnomočnosti postopka o parcelaciji pridobila parc.št. 1665/4 k.o. Dvori drugi ne morejo 
uporabljati in ni v javni uporabi, je javno dobro smiselno ukiniti z namenom nadaljnjega 
razpolaganja (prodaje). 
 
ZUreP-2 v členih 245 do 247 določa, da se grajenemu javnemu dobru status lahko odvzame 
z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda 
občinska uprava. 
 



V zvezi s predmetnim pravnim poslom in kasnejše morebitne prodaje navedenih nepremičnin 
je za podajo mnenja bilo zaprošeno tudi JP Komunala Izola d.o.o. in pristojna krajevna 
skupnost. (dokazna dokumentacija se nahaja v spisu). 
 
V nadaljevanju postopka bo nato občinskemu svetu predložen v obravnavo tudi konkretni 
pravni posel prodaje predmetne nepremičnine. 
 
Glede na vse zgoraj navedeno predlagamo članom Občinskega sveta občine Izola, da 
sprejmejo predlagani sklep. 
 
 
 
Obrazložitev pripravil: 
Urad za prostor in nepremičnine 
Višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve 
Patricija Fabijančič Močibob 
 
 
 
 
Vodja UPN 
mag. Marko Starman 
 
 
 
                      Župan 
                         Danilo Markočič 
 
Priloge: 
- grafični prikaz nepremičnin, 
- predlog sklepa, 
- urbanistično mnenje in mnenje upravljalca cest, 
- predlog parcelacije, 
- ZK izpisek. 
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OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA        
Občinski svet 
 
 
Številka:  478-368/2017 
Datum:  
 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007-UPB2 in sprem.) 
ter 30. člena Statuta Občine Izola (E-Uradne objave Občine Izola št. 5/2018 – uradno 
prečiščeno besedilo, v nadaljevanju Statut – UPB-1) je Občinski svet Občine Izola na svoji 
_____. redni seji občinskega sveta dne _____sprejel naslednji 
 
 
 

S K L E P 
O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 

 
 
 

1. 
 
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini, ki bo po pravnomočnosti postopka o parcelaciji 
pridobila ID znak: parcela 2629 1665/4. 
 

2. 
 

 
Nepremičnina iz prve točke tega sklepa postane last Občine Izola. 
 
 

3. 
 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah občine Izola. 
 
 
 
 
     

           Župan 
                                   Danilo Markočič 
 
 
 
 
Sklep dostaviti: 
- zadeva 478-368/2017 
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 26.6.2019 - 17:01:41

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2629 1665/1

katastrska občina 2629 DVORI NAD IZOLO parcela 1665/1 (ID 1767605)

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

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 7574622
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   11.12.2017 15:40:11

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
12463128 23.04.2008 15:50:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
12313484 23.04.2008 15:50:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  
19161864 11.12.2017 15:40:11 609 - zaznamba javnega dobra  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 12313484
čas začetka učinkovanja 23.04.2008 15:50:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2629 DVORI NAD IZOLO parcela 1665/1 (ID 1767605)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti z dne 10.4.2008 št. 478-201/2007 Št.OV 309/08se v breme 
služeče nepremičnine parc.št. 1665/1 k.o. Dvori vknjiži stvarna služnost, in sicer izgradnje in vzdrževanja vkopa 
vodovodnega priključka na južnem delu parc.št. 1665/1 k.o. Dvori v dolžini cca. 1,5 m,
v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine parc.št. 197 in 198 k.o. Sečovlje.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 591/2009 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2632 SEČOVLJE parcela 197/1 (ID 6338227)
zveza - ID osnovnega položaja:
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7574622 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 12463128
čas začetka učinkovanja 23.04.2008 15:50:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2629 DVORI NAD IZOLO parcela 1665/1 (ID 1767605)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti z dne 10.4.2008 št. 478-201/2007 Št.OV 309/08se v breme 
služeče nepremičnine parc.št. 1665/1 k.o. Dvori vknjiži stvarna služnost, in sicer izgradnje in vzdrževanja vkopa 
vodovodnega priključka na južnem delu parc.št. 1665/1 k.o. Dvori v dolžini cca. 1,5 m,
v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine parc.št. 197 in 198 k.o. Sečovlje.
Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 591/2009 se prenese vpis.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2632 SEČOVLJE parcela 197/1 (ID 6338227)
zveza - ID osnovnega položaja:

7574622 

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

 
 

ID pravice / zaznambe 19161864
čas začetka učinkovanja 11.12.2017 15:40:11
vrsta pravice / zaznambe 609 - zaznamba javnega dobra
glavna nepremičnina: katastrska občina 2629 DVORI NAD IZOLO parcela 1665/1 (ID 1767605)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Občina Izola
opr. št. postopka 7113-24/2017-4
dodatni opis:
Na podlagi odločbe Občine Izola št. 7113-24/2017-4 z dne 17.11.2017 se vpiše zaznamba grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena - del javne poti.
zveza - ID osnovnega položaja:

7574622 

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

 


