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Mestna ob�ina Koper izdaja na podlagi 29. �lena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in 
ob�in (Ur.l. RS, št. 14/2007) ter v skladu s sklepom o posami�nem programu ravnanja z nepremi�nim 
premoženjem št. 478-609/2009 z dne 20.7.2009    
 
 
objavlja naslednji 
 
 

JAVNI POZIV  
za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice na nepremi�ninah v lasti Mestne ob�ine Koper 

po metodi zbiranja ponudb 
 
 

1. Ime in sedež lastnika zemljiš�: 
 

 Mestna ob�ina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovi�. 
 

2. Opis predmeta javnega razpisa za pridobitev stavbne pravice: 
 

Z javnim pozivom se ponudnike vabi k oddaji ponudbe za pridobitev stavbne pravice na zemljiš�ih v 
lasti Mestne ob�ine Koper, in sicer: 

  
• Zemljiš�e s parc.št. 229/2,  k.o. Semedela, vpisano pri zk. vl. št. 3741 te k.o., v izmeri 256 m2; 
• Zemljiš�e s parc.št. 230/5,  k.o. Semedela, vpisano pri z.k. vl.št. 3895 te k.o, v izmeri 1.843 m2; 
• Zemljiš�e s parc.št. 240/2,  k.o. Semedela, vpisano pri z.k. vl.št. 3895 te k.o, v izmeri 463 m2; 
• Zemljiš�e s parc.št. 240/4,  k.o. Semedela, vpisano pri z.k. vl.št. 3895 te k.o, v izmeri 21 m2; 
• Zemljiš�e s parc.št. 240/6,  k.o. Semedela, vpisano pri z.k. vl. št. 218 te k.o,  v izmeri 121 m2; 
• Zemljiš�e s parc.št. 240/10, k.o. Semedela, vpisano pri z.k.vl. št. 218 te k.o,  v izmeri 24 m2; 
• Zemljiš�e s parc.št. 240/11 k.o. Semedela, vpisano pri z.k. vl.št.  218 te k.o,  v izmeri 119 m2; 
• Zemljiš�e s parc.št. 234/1,  k.o. Semedela, vpisano pri z.k. vl. št. 196 te k.o,  v izmeri 1.930 m2.  

 
 

Predmetne nepremi�nine se nahajajo na obmo�ju za stanovanja KS-24, skladno z Odlokom o 
prostorskih ureditvenih pogojih Žusterna (Uradne objave, št. 29/2001), in sicer v coni urejanja A1.  
 

3. Vrsta pravnega posla:  
 
Predmet javnega poziva je pridobitev stavbne pravice. 
 
Podlaga za nastanek stavbne pravic je pogodba o ustanovitvi stavbne pravice pri �emer pa stavbna 
pravice dejansko nastane šele z vpisom v zemljiško knjigo. 
 

4. Izhodiš�no nadomestilo: 
 
Izhodiš�no nadomestilo za stavbno pravico (v nadaljevanju: nadomestilo) znaša 449.038,00 €.  
 
Imetnik stavbne pravice bo nadomestilo za stavbno pravico pla�al enkrat letno do 15. januarja za 
teko�e leto, z izjemo prvega obroka nadomestila, ki bo zapadel v pla�ilo 8 dni od sklenitve pogodbe o 
ustanovitvi stavbne pravice oz. od izstavitve ra�una s strani Mestne ob�ine Koper.  
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Letni izra�un stavbne pravice je sestavni del pogodbe s tem, da se letni izra�un opravi po izvedbi 
javnega poziva glede na ponujeno in doseženo najvišjo ceno. Letni izra�un bo izdelal sodni cenilec za 
gradbeništvo.   
 
Izhodiš�no nadomestilo ne vsebuje 20 % davka na dodano vrednost. 
 
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za izbor ponuditi �im višje nadomestilo, vendar najmanj v 
višini izhodiš�nega nadomestila. 
 
Pla�ilo nadomestila predstavlja bistveno sestavino pogodbe. 
 
V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se z 
njima, skladno s 3. odst. 29. �lena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob�in (Ur.l. RS, 
št. 14/2007), izvedejo pogajanja.   
 
5. �as trajanja in prenehanje stavbne pravice: 
 
Stavbna pravica se po tem javnem pozivu dodeli za 50 let. 
 
S prenehanjem stavbne pravice postane objekt sestavina nepremi�nine (zemljiš�a) ter last lastnika 
zemljiš�a. 
 
6. Ogled nepremi�nine, ki je predmet javnega poziva: 
 
Nepremi�nine, ki so predmet javnega poziva si je mogo�e ogledati po predhodnem dogovoru z 
Uradom za nepremi�nine Mestne ob�ine Koper. 
 
7. Kraj in �as zbiranja ponudb: 
 
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako ''NE ODPIRAJ-PONUDBA za stavbno pravico na 
obmo�ju Žusterne'' najpozneje do 20.8.2009 do 10.00 ure, na naslov: Mestna ob�ina Koper, Verdijeva 
ulica 10, Koper. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika. 
 
Ponudbe je do navedenega datuma in ure mogo�e oddati tudi osebno na vložiš�u oz. glavni pisarni 
Mestna ob�ina Koper, na naslovu, Verdijeva ulica 10. 
 
8. Drugi pogoji: 
 
Na javni poziv se lahko prijavijo fizi�ne in pravne osebe. Stavbno pravico lahko pridobi pravna oseba 
s sedežem v Republiki Sloveniji ali fizi�na oseba, državljan RS. Poleg teh oseb, lahko pridobijo 
stavbno pravico tudi pravne osebe s sedežem na podro�ju evropskega gospodarskega prostora (EU, 
EFTA),  pravne osebe, ustanovljene po pravu teh držav, fizi�ne osebe, državljani teh držav ter vsaka 
druga pravna ali fizi�na oseba ob pogoju vzajemnosti. 
 
Ponudbe morajo biti veljavne do vklju�no 3 mesece od dneva zaklju�ka razpisnega roka.    
 
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje dolo�ene v javnem razpisu. 
 
Izbrani ponudnik prevzame nepremi�nine z vsemi bremeni. 
 
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba v obliki notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa 
pla�a izbrani ponudnik. V pogodbi bosta lastnik in imetnik stavbne pravice dolo�ila podrobnosti, ki  
niso zajeti v javnem pozivu. 
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9. Postopek po odpiranju ponudb: 
 
Odpiranje ponudb je javno in bo dne 21.8.2009 ob 10.00 uri, v prostorih spodnje sejne sobe na 
Verdijevi 10 v Kopru. Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravo�asnih 
ponudb komisija ne bo upoštevala. V primeru, da bo komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da 
ponudba ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Rok za dopolnitev ponudbe bo 8 dni od 
prejema poziva za dopolnitev. V kolikor ponudnik v postavljenem roku ne dopolni ponudbe se 
ponudba takega ponudnika zavrže.  
 
10. Pristojni organi: 
 
Pristojni organ za vodenje postopka javnega poziva je Urad za nepremi�nine Mestne ob�ine Koper. 
 
Na podlagi izvedenega javnega poziva sprejme sklep o izbiri imetnika stavbne pravice. 

 
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveš�eni v roku 30 dni od dneva zaklju�ka 
razpisnega roka. 

 
11. Negativna pogodbena klavzula: 
 
Mestna ob�ina Koper lahko kadarkoli ustavi postopek oddaje stavbne pravice in sklenitve pravnega 
posla, pri �emer ponudnikom povrneta dokazljive stroške v postopku javnega poziva. 
 
 
 
 

                                                                                               ŽUPAN 
                                        Boris POPOVI� 
   
 


