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OBČINE IZOLA 
 
 

 

Zadeva:  Odločanje o pravnem poslu - Nakup dela nepremičnine z ID znakom: 

parcela 2629 1649/2, ki bo s pravnomočnostjo odločbe o parcelaciji 

pridobila parc. št. 1649/5 k.o. 2629 Dvori nad Izolo. 

 

 
Državni zbor republike Slovenije je sprejel Zakon o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18 in 79/18; v nadaljnjem besedilu 
ZSPDSLS), ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti in je stopil v veljavo dne 10.03.2018. 
 
Četrti odstavek 29. člena ZSPDSLS določa, da o pravnem poslu ravnanja s stvarnim 
premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti odloči in sklene pravni posel organ, 
odgovoren za izvrševanje 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. 
 
Štirinajsta alineja tretjega odstavka 30. člena Statuta občine Izola (Uradne objave št. 5/18 - 
UPB) določa, da o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja odloča Občinski svet, 
kolikor s statutom občine za odločanje o tem ni pooblaščen župan. Petnajsta alineja istega 
odstavka, med drugim, govori, da o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja odloča 
občinski svet, če ni z zakonom drugače določeno.  
 
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 2019 
župana ne pooblašča za pridobitev nepremičnega premoženja, mora o pravnih poslih odločiti 
občinski svet, tudi kar se tiče pridobivanja nepremičnega premoženja. 
 
Stranka Sea Pharma d.o.o. je na Občino Izola vložila vlogo za nakup zemljišča kot dela 
gradbene parcele. V postopku je bilo ugotovljeno, da po delu nepremičnine s parc. št. 1649/2 
k.o. 2629-Dvori nad Izolo poteka kategorizirana občinska cesta z oznako JP 640590 
»Morgani – Gocan – Kostanza«, odsek 640591, zaradi česar je bil ta del nepremičnine 
odparceliran in bo po pravnomočnosti odločbe o parcelaciji pridobil svojo parcelno številko 
1649/5, zemljišče v izmeri 39 m2. 
 
Nakup nepremičnin, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, je uvrščen v Letni 
načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Izola za leto 2019, pod NRP OB040-18-
0012 – Prog. nakupov zemljišč za obstoječe ceste 2019-2023.  
 
Vrednost zemljišča je določena skladno s sklepom Občinskega sveta občine Izola št.  478-
109/2019 z dne 25.04.2019, v katerem je vrednost kmetijskih in gozdnih zemljišč določena na 
7 EUR/m2. 
 
Glede na navedeno, predlagamo članom občinskega sveta, da potrdijo besedilo pravnega 
posla v predlagani obliki in pooblastijo župana za sklenitev predlaganega pravnega posla. 
 
Po odločitvi o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Izola bo strokovna 
služba stranko pozvala k sklenitvi pravnega posla.  
 
 
 
Obrazložitev pripravil: 
Urad za gospodarske dejavnosti,  
investicije in komunalni razvoj 
Višja svetovalka: 
Tamara Grbavac 
 
 
 
 
Vodja Urada: 
mag. Tomaž Umek 
 
 
                      Župan: 
                      Danilo MARKOČIČ 
 
Priloge: 
- grafična priloga 
- predlog pravnega posla 
- predlog sklepa 
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Predlog! 

 
SEA PHARMA, trgovsko podjetje d.o.o., s sedežem Beethovnova ulica 5, Ljubljana, ki ga 
zastopa direktorica Irina Heumayer, MŠT: 1674692000, davčna številka: 84995378  (v 
nadaljevanju: prva pogodbena stranka) 
 
 
in 
 
OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA , Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan 
Danilo MARKOČIČ, MŠ: 5874190, ID za DDV: SI16510801 (v nadaljevanju: druga 
pogodbena stranka) 
 
 
skleneta naslednjo 
 

KUPOPRODAJNO POGODBO 

za dosego javne koristi 
 
 

1. člen 
 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 
- je prva pogodbena stranka zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine z ID znakom parcela 

2629 1649/2; 
- preko dela nepremičnine iz prve alineje tega člena poteka kategorizirana občinska 

cesta z oznako JP 640950 »Morgani – Gocan –Kostanza«, odsek 640951, zaradi česar 
je bila naročena parcelacija; 

- je bila parcelacija na terenu že izvedena, vendar pa odločba pristojne geodetske uprave 
še ni izdana; 

- bo del nepremičnine iz prve alineje tega člena, po katerem poteka kategorizirana 
občinska cesta pridobil parc. št. 1649/5, v izmeri 39 m2; 

- je nakup zemljišč za obstoječe ceste vključen v načrt razvojnih programov Občine 
Izola 2019 – 2023, številka projekta OB040-18-0012 »Prog. nakupov zemljišč za 
obstoječe ceste« in proračun občine Izola za leto 2019; 

- sklepata to pogodbo namesto razlastitve v skladu z določbami Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS št. 61/17). 

 
2. člen 

 
Prva pogodbena stranka prodaja, druga pogodbena stranka pa kupuje del parc. št. 1649/2 k.o. 
Dvori, z ID znakom: parcela 2629 1649/2, ki bo s pravnomočnostjo odločbe o parcelaciji 
pridobil parcelno številko 1649/5 v izmeri 39 m2. 

 

3. člen 
 
Odkupna cena (odškodnina) za nepremičnino je določena na podlagi sklepa Občinskega sveta 
Občine Izola št. 478-109/2019 z dne 25.04.2019 in znaša 7 EUR/m2 oziroma 273,00 EUR in 
ne zajema morebitnega davka na promet nepremičnin/DDV. 
 



Odškodnina za nepremičnino bo plačana iz proračunske postavke 8032 – Gradnja občinskih 
cest - zemljišča. 
 

4. člen 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni da bo druga pogodbena stranka odškodnino za odvzeto 
nepremičnino v višini 273,00 EUR prvi pogodbeni stranki poravnala na transakcijski račun 
prve pogodbene stranke št. ______________________, odprt pri __________________, in 
sicer v 30 dneh od podpisa pogodbe. 
 

5. člen 
 
Prva pogodbena stranka SEA PHARMA d.o.o., Beethovnova ulica 5, Ljubljana, ki jo zastopa 
direktorica Irina Heumayer, MŠT: 1674692000 v svojem imenu in v imenu svojih pravnih 
naslednikov izrecno in brezpogojno dovoljuje, da se na nepremičnini z ID znakom parcela 

2629 1649/2 v izmeri 39 m2, vknjiži lastninska pravica na ime: 
 
OBČINA IZOLA–COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, Izola, MŠ: 5874190  
 

                            do celote (1/1) 
 

6. člen 

 
Prva pogodbena stranka se zavezuje podpis na pogodbi overiti takoj po pravnomočnosti 
odločbe o parcelaciji. 
 
Izvedbo vknjižbe lastninske pravice po tej pogodbi se zaveže opraviti druga pogodbena 
stranka. Hkrati se druga pogodbena stranka zaveže poravnati vse morebitne stroške, nastale v 
zvezi z izvedbo te pogodbe. 
 

7. člen  
Pogodbenima strankama je znana lega, velikost in stanje predmeta prodaje in ne bosta imeli 
druga zoper drugo nobenih zahtevkov iz tega naslova. 
 

 

8. člen 
 
Pogodba je napisana v šestih enakih izvodih, od katerih prejme prva pogodbena stranka en 
izvod, druga pogodbena stranka tri izvode, en izvod zadrži pristojna izpostava finančne 
uprave, en izvod pa služi za vpis lastninske pravice v zemljiški knjigi. 
 
Datum:      Datum: 
       Številka: 478-423/2017 
 
Prva pogodbena stranka:    Druga pogodbena stranka: 
 
Sea Pharma d.o.o.     Občina Izola – Comune di Isola 
Direktorica      Župan 
 
Irina HEUMAYER                                     Danilo MARKOČIČ 



PREDLOG! 

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA                                                               

Občinski svet 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 
79/2009, 51/2010, 40/12 – ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18 in 
79/18; v nadaljevanju ZSPDSLS-1), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) v zvezi s 30. členom Statuta Občine Izola 
(Uradne objave št. 5/18-UPB), je Občinski svet občine Izola na svoji ______. redni seji 
sprejel naslednji 

 

SKLEP 
 

1. 
 
Občinski svet občine Izola potrjuje pravni posel, ki bo sklenjen med Občino Izola, Sončno 
nabrežje 8, Izola kot kupcem oziroma pridobiteljem in lastnikom nepremičnine z ID znakom 
parcela 2629 1649/2, ki bo po pravnomočnosti odločbe o parcelaciji pridobila parc. št. 1649/5 
v izmeri 39 m2, po kateri v naravi poteka kategorizirana občinska cesta z oznako JP 640950 
»Morgani – Gocan –Kostanza«, odsek 640951. 
 
 

2. 
Nepremičnina iz prve točke tega sklepa se bo skladno s sklepom št. 478-109/2019, ki ga je 
Občinski svet sprejel na svoji seji dne 25.04.2019, odkupila po vrednosti 7 EUR/m2, oziroma 
za skupno ceno 273,00 EUR . 
 

3. 
Občinski svet občine Izola pooblašča Urad za gospodarske dejavnosti, investicije in 
komunalni razvoj, da pravni posel dopolni z manjkajočimi podatki. 
 

4. 
Občinski svet občine Izola pooblašča župana občine Izola za podpis pravnega posla. Pravni 
posel mora biti realiziran v proračunskem letu 2019. 
  
 

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

- zadeva št. 478-423/2017 
 


