OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN – IL SINDACO
Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8
6310 Izola – Isola
Tel: 05 66 00 100
E-mail: posta.oizola@izola.si
Web: http://www.izola.si/

Številka: 478-204/2019
Datum: 1.4.2021
OBČINSKI SVET
OBČINE IZOLA
Zadeva: Odločanje o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem za
nepremičnino ID znak: parcela 2626 703/2
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 etažnega lastnika objekta Veliki trg 18, Izola.
Nepremičnina je uvrščena v Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Izola za leto 2021 in sicer pod točko 2.a – načrt razpolaganja z zemljišči pod zaporedno št. 42.
V naravi parcela predstavlja nižje ležeče zaprto notranje dvorišče med stavbami Veliki trg 18,
Veliki trg 19, med parcelo s parcelno št. 698 k.o. 2626 ter med stavbama Kopališka ulica 3 in
5, v površini 14 m². Dostop do parcele je možen samo skozi stavbo Veliki trg 18. Parcela je že
vrsto let bila v uporabi prejšnjega lastnika objekta veliki trg 18, ter je sedaj v uporabi novega
lastnika objekta Veliki trg 18, ki je tudi podal vlogo za odkup. Zaradi navedenega je parcelo
smiselno prodati.
Po prostorskem delu družbenega plana Občine Izola, leži stavba Veliki trg 18, v planski celoti
Z 2/2 Punta, s pretežno namensko rabo urejanja zelenih in rekreativnih površin, turizem in
urejena javna plaža. Obravnavani objekt je v varovanem območju s I. varstvenim režimom.
(Vir podatkov: Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine

Izola (Ur. objave PN, št. 31/84; 16/85, 15/90); SDP – Zasnova varstva kulturne dediščine, list
št. 6 in Strokovne podlage – Območja varstva kulturne in naravne dediščine, izdelal MZVNKD
Piran, april 1985 in Posebne strokovne podlage – MZVNKD Piran, oktober 1995). Območje se
ureja z Odlokom o sprejemu načrta prenove (asanacije) starega mestnega jedra Izola (Ur.
objave, št. 25/81). Obravnavni objekt se nahaja ob cesti z oznako LK- Mestna cesta ali
krajevna cesta, št. 142020 – Sončno nabrežje – Veliki trg.
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.
Predmetna nepremičnina je bremen prosta. Njen zemljiškoknjižni in dejanski lastnik je Občina
Izola.
Vrednost nepremičnine je določena na podlagi Sklepa o določitvi vrednosti zemljišč v Občini
Izola za potrebe Občine Izola št. 478-18/2021, ki ga je dne 18.3.2021 sprejel Občinski svet
Občine Izola (Uradne objave Občine Izola št. 7/2021) in je pričel veljati dne 1.4.2021, ter znaša
1.960,00€ EUR (brez davka).
V zvezi s predmetnim pravnim poslom je bilo za podajo mnenja, zaprošeno tudi Javno podjetje
Komunala Izola d.o.o. in pristojna krajevna skupnost, ki v zvezi z navedeno prodajo nista dali
pripomb (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 31.3.2022.
Obrazložitev pripravila:
Svetovalka za nepremičnine
Nina Tepeš

Vodja UPN
mag. Marko Starman
Župan:
Danilo Markočič

Priloge:
- grafični prikaz nepremičnine,
- predlog sklepa,
- urbanistično mnenje,
- ZK izpisek.

Grafični prikaz nepremičnine z ID znakom: parcela 2626 703/2

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 z ID znakom: parcela 2626 703/2 v izmeri 14 m2, se prodaja po ceni najmanj
1.960,00 EUR (v ceni ni vštet DDV, ki ga plača kupec).

2.
Občinski svet občine Izola pooblašča župana občine Izola za podpis predmetnega pravnega
posla.
3.
Pravni posel mora biti sklenjen do 31.3.2022.

4.
Sklep stopi v veljavo takoj.

Župan
Danilo Markočič

Vročiti:

-

zadeva št. 478-204/2019
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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige
čas izdelave izpisa: 1.4.2021 - 10:49:11
Nepremičnina
tip nepremičnine:
vir ID znaka:
ID znak:

1 - zemljiška parcela
1 - zemljiški kataster
parcela 2626 703/2

katastrska občina 2626 IZOLA parcela 703/2 (ID 4329124)
Plombe:
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
ID osnovnega položaja:
6081826
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
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