
RAZPOLAGANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM  
- NEPREMIČNINE- 

(kupoprodajna pogodba) 
 
 
PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika 
 
PRIPRAVILA: Minka Pezdirc 
 
PREDMET:  Nepremičnine 
 
parc. št. 854/1 v izmeri 1457 m2 k.o. 1517 Dobravice 
parc. št. 854/2 v izmeri 597 m2 k.o. 1517 Dobravice 
parc. št. 876 v izmeri 2039 m2 k.o. 1517 Dobravice 
parc. št. 868 v izmeri 3158 m2 k.o. 1517 Dobravice 
parc. št. 861 v izmeri 3769 m2 k.o. 1517 Dobravice 
 
Parcele se nahajajo na območju kmetijskih in gozdnih zemljišč. 
  
 

OBRAZLOŽITEV: 
 

Na Občino Metlika se je obrnilo Športno društvo Dobravice s predlogom za odkup navedenih parcel. 
Z nakupom bi bila možna širitev obstoječega športnega igrišča in večnamenskega prostora za 
različne dejavnosti, saj gre za zemljišča v neposredni bližini. Ker gre po namenski rabi za kmetijska 
oziroma gozdna zemljišča, se nakup opravi v skladu z določbami Zakona o kmetijskih zemljiščih. 
Ponudbi za prodajo sta bili dne 18.10. 2019 objavljeni na oglasni deski in e-portalu Upravne enote 
Metlika, rok za sprejem ponudbe je do 17.11. 2019. Na podlagi sprejetega sklepa bo Občina Metlika 
podala  ponudbo za odkup predmetnih nepremičnin. 
 

 
 
 
Številka: 845-1/2019 
Metlika, 14. 11. 2019 



Na podlagi 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16)  in  Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10 s spremembami) 
je Občinski svet Občine Metlika, na svoji 9. redni seji dne, 14.11. 2019, sprejel naslednji  
 
 
 
 
 

SKLEP 
 
 

I. 
 
Občinski svet Občine Metlika soglaša z odkupom nepremičnin: 
 

parc. št. 854/1 v izmeri 1457 m2 k.o. 1517 Dobravice 
parc. št. 854/2 v izmeri 597 m2 k.o. 1517 Dobravice 
parc. št. 876 v izmeri 2039 m2 k.o. 1517 Dobravice 
parc. št. 868 v izmeri 3158 m2 k.o. 1517 Dobravice 
parc. št. 861 v izmeri 3769 m2 k.o. 1517 Dobravice 
 

 
Skupna vrednost nepremičnih, ki jih Občina pridobiva je določena v višini 9.964,80 EUR. 
 
 
 
 
 
Številka: 845-1/2019 
Metlika, 14. november 2019 
 
 
 
                    Darko Zevnik 

      župan Občine Metlika 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

RAZPOLAGANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM  
-NEPREMIČNINE- 

(kupoprodajna pogodba) 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika 
 
PRIPRAVILA: Maja Juranić   
 
PREDMET: nepremičnine 
 
parc. št. 1654/1 v izmeri 2.547 m2 k.o. 1519 Podzemelj 
parc. št. 1653/1 v izmeri 5.300 m2 k.o. 1519 Podzemelj  
parc. št. 2532/2 v izmeri 505 m2 k.o. 1519 Podzemelj 
parc. št. 941/7 v izmeri 1.030 m2 k.o. 1543 Krasinec 
parc. št. 941/6  v izmeri 596 m2 k.o. 1543 Krasinec 
parc. št. 941/22  v izmeri 1.339 m2 k.o. 1543 Krasinec 
parc. št. 940/4  v izmeri 451 m2 k.o. 1543 Krasinec 
parc. št. 941/20  v izmeri 135 m2 k.o. 1543 Krasinec 
 
v lasti: Občina Metlika, Mestni trg 24, Metlika 
 
Nepremičnine se nahajajo na območju prometne infrastrukture. 
_____________________________________________________________________ 

 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 

Na občino smo prejeli vlogo investitorja Atar d.o.o., ki ima namen urediti letališče Prilozje. Zato bi 
od občine odkupil spodaj navedene nepremičnine: 
 
parc. št. 1654/1 v izmeri 2.547 m2 k.o. 1519 Podzemelj 
parc. št. 1653/1 v izmeri 5.300 m2k.o. 1519 Podzemelj  
parc. št. 2532/2 v izmeri 505 m2k.o. 1519 Podzemelj 
parc. št. 941/7 v izmeri 1.030 m2k.o. 1543 Krasinec 
parc. št. 941/6  v izmeri 596 m2k.o. 1543 Krasinec 
parc. št. 941/22  v izmeri 1.339 m2k.o. 1543 Krasinec 
parc. št. 940/4  v izmeri 451 m2k.o. 1543 Krasinec 
parc. št. 941/20  v izmeri 135 m2k.o. 1543 Krasinec. 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Nepremičnina parc. št. 2532/2 k.o. 1519-Podzemelj v naravi predstavlja pot in je na njej 
vzpostavljen status javnega dobra. Za prenos lastništva je predhodno potrebno opraviti postopek 
ukinitve javnega dobra.  
 
Grajeno javno dobro lokalnega pomena je grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske 
javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njih, kakor tudi objekti ali deli 
objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža 
in druga javna prometna površina lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, 
park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno, kot to določa 2. člen Zakona o 
graditvi objektov - točka 2.2. 
 
Pogoje in postopek ukinitve javnega dobra določa 23. člen ZGO-1. Objektu oziroma delu objekta, 
ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, se takšen status lahko 
odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa (tj. občinskega sveta), 
po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki je status podelil (tj. občinska uprava). Status 
grajenega javnega dobra lahko preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti 
uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba kot tudi, če se 
uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na 
prvotnem lahko odvzame.  
 
V skladu s Statutom Občine Metlika mora Občinski svet pred sprejemom odločitve o ukinitvi 
javnega dobra pridobiti mnenje krajevne skupnosti, na območju katere javno dobro leži. Svet 
Krajevne skupnosti Podzemelj se z ukinitvijo javnega dobra strinja, vendar zahtevajo, da se 
vzpostavi nadomestna pot ob letališču. 
 
Ker ima investitor namen vzpostaviti novo pot, s tem je tudi izpolnjen zakonski pogoj za ukinitev 
javnega dobra, nepremičnina parc. št. 2532/2 k.o. 1519 Podzemelj, ne bo več služila javni rabi, 
zato predlagamo ukinitev javnega dobra ter prenos te nepremičnine v zasebno last.  
 
 
 
 
 



 

 
 

Na nepremičnini parc. št. 1654/1 k.o. 1519 Podzemelj se nahaja hanger, ki pa ni predmet 
kupoprodajne pogodbe. Tega namerava kupec prestaviti na drugo lokacijo, katera bo določena v 
dogovoru o sodelovanju med Občino Metlika, Atar d.o.o. in Aeroklubom Bela krajina. 
 
 

 
 
Predmetne nepremičnine bi se odprodale po spodaj navedeni ceni: 

- parc. št. 1654/1 in 1653/1 k.o. 1519 Podzemelj po ceni 4,6 EUR/m2, 
- parc. št. 941/7, 941/6 , 941/22, 941/20 in 940/4 vse k.o. 1543 Krasinec po ceni  

4,1 EUR/m2, 
- parc. št. 2532/2 k.o. 1519 Podzemelj po ceni 2,9 EUR/m2.  

 
Skupna vrednost nepremičnin torej znaša 52.119,80 EUR neto.  
 
Vrednost nepremičnin je določena na podlagi cenitvenega poročila pooblaščenega ocenjevalca 
vrednosti nepremičnin. 
 
Izbrana metoda razpolaganja z nepremičninami je javno zbiranje ponudb. Obveznost objave 
javnega razpisa izhaja iz Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 
 
Nepremičnine, ki so opredeljene kot kmetijska oz. gozdna zemljišča, se bodo odprodale v skladu 
z določbami Zakona o kmetijskih zemljiščih z objavo na oglasni deski. 
 
Pred podpisom kupoprodajne pogodbe, katere predmet so zgoraj navedene nepremičnine, bosta 
Občina Metlika in investitor Atar d.o.o. skupaj z Aeroklubom Bela krajina sklenila še dogovor o 
sodelovanju. Dogovor o sodelovanju je tudi pogoj za sklenitev predmetne kupoprodajne 
pogodbe.  
 
 
 
Številka: 372-1/2018 
Metlika, dne 7.11.2019 
 
 



 

 
 

 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) in Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) je Občinski svet 
Občine Metlika na 9. redni seji dne 14.11.2019 sprejel naslednji 
 
 

    S K L E P 
 

I. 
 
Občinski svet Občine Metlika dovoljuje, da se nepremičnine:   
 
parc. št. 1654/1 v izmeri 2.547 m2 k.o. 1519 Podzemelj 
parc. št. 1653/1 v izmeri 5.300 m2k.o. 1519 Podzemelj  
parc. št. 2532/2 v izmeri 505 m2k.o. 1519 Podzemelj 
parc. št. 941/7 v izmeri 1.030 m2k.o. 1543 Krasinec 
parc. št. 941/6  v izmeri 596 m2k.o. 1543 Krasinec 
parc. št. 941/22  v izmeri 1.339 m2k.o. 1543 Krasinec 
parc. št. 940/4  v izmeri 451 m2k.o. 1543 Krasinec 
parc. št. 941/20  v izmeri 135 m2k.o. 1543 Krasinec 
 
v lasti Občine Metlika, odprodajo po ceni 52.119,80 EUR neto.  

 
II. 

 
Občinski svet Občine Metlika soglaša z ukinitvijo javnega dobra na nepremičnini parc. 2532/2 k.o. 
1519-Podzemelj. 

 
III. 

 
Občinski svet Občine Metlika soglaša z odprodajo nepremičnin zainteresiranemu investitorju Atar 
d.o.o. pod pogojem, da Občina Metlika, Atar d.o.o. in Aeroklub Bela krajina, pred podpisom 
kupoprodajne pogodbe, sklenejo dogovor o sodelovanju.  
 
 
 
 
 
Številka: 372-1/2018 
Metlika, 14.11.2019 
                                                                                  
 
 

Darko  Zevnik 
župan Občine Metlika 

 


