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ZADEVA:   Sporazum o prenehanju stavbnih pravic 

 

I. PREDLAGATELJ 

 
Župan, dr. Ivan ŽAGAR 

 

II. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 

 
                  Odbor za gospodarstvo in proračun 

       Odbor za družbene dejavnosti 

 

III.  VRSTA POSTOPKA 

 
Enofazni 

 

 

IV. PRAVNE PODLAGE   

 

 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 

 Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 79/19), 

 Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13, 23/20), 

 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 

list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO 

in 76/15),  

 Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih 

(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16). 
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3221


V. NAMEN, CILJI SPREJEMA 

 

Občina Slovenska Bistrica je v letih 2008 in 2009 sklenila tri pogodbe o ustanovitvi stavbnih 

pravic za objekte: 1. vrtec in šola Spodnja Polskava, 2. vrtec in šola Pragersko ter 3. vrtec in 

šola Tinje (pogodbe z aneksi so v prilogi). Ob sklenitvi pogodb o ustanovitvi stavbnih pravic 

so se Vrtec Otona Župančiča, OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava in OŠ Partizanska 

bolnišnica Jesen Tinje zavezali k plačevanju najemnine za čas trajanja stavbne pravice, Občina 

Slovenska Bistrica pa se je zavezala zagotavljati povračilo stroškov najemnin (najemne 

pogodbe so v prilogi). 

 

S predlaganim sporazumom bo občina: 

1. skrajšala dobo odplačevanja najemnin, pri čemer se bo obrok najemnine povečal za 

znesek najemnin, ki se zaradi skrajšanja ne bodo poravnali, 

2. dogovorila o vseh obveznostih ob prenehanju pogodb o ustanovitvi stavbnih pravic na 

način, da občina ob prenehanju plača 680.000,00 EUR odkupne vrednosti, Hiše 

prihodnosti pa se odpovejo plačilu nadomestila ob prenehanju stavbne pravice, ki bi 

predvidoma znašal do 4,66 mio EUR za vse tri objekte. 

 

V letu 2020 se je spremenil Stvarnopravni zakonik, ki namesto prejšnje določbe »Lastnik 

nepremičnine mora imetniku stavbne pravice ob prenehanju plačati dogovorjeno nadomestilo, 

ki ne sme biti manjše od polovice povečanja tržne vrednosti nepremičnine.« določil, da »lastnik 

nepremičnine mora imetniku stavbne pravice ob prenehanju plačati nadomestilo v višini 

povečanja tržne vrednosti nepremičnine, če se ne dogovorita drugače ali če drug zakon ne 

določa drugače.«  Nadalje pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti določa, da »Višina nadomestila, ki ga mora država ali samoupravna lokalna skupnost 

kot lastnik nepremičnine ob prenehanju plačati imetniku stavbne pravice, znaša največ 

polovico povečanja tržne vrednosti nepremičnine.« S to spremembo je bilo Občini Slovenska 

Bistrica omogočeno, da se glede nadomestila dogovori drugače, kot je predvideno v 

Stvarnopravnem zakoniku. Čeprav so že pred leti tekli pogovori o možnosti predčasnega 

prenehanja stavbnih pravic ter s tem povezanega nadomestila, Občino ta sprememba 

zakonodaje postavlja na varno stran v primeru sklenitve sporazuma o prenehanju stavnih pravic.  

 

Podjetje Hiše prihodnosti d.o.o. so leta 2016 poslale na Občini Slovenska Bistrica ponudbo za 

predčasno prenehanje stavbnih pravic, kjer so zahtevali poleg plačila vseh najemnin do izteka 

pogodb o ustanovitvi stavbnih pravic še 1.427.070,5 EUR nadomestila ob prenehanju stavbnih 

pravic in plačilo davka na promet z nepremičninami (ponudba z dne 25. 7. 2016 je v prilogi). 

Občina Slovenska Bistrica v letu 2016 na takšno ponudbo ni pristala. 

 

V nadaljnjih pogajanjih glede prenehanja stavbnih pravic je občinska uprava uspela priti do 

predlaganega sporazuma, katerega predlaga občinskemu svetu v sprejem iz naslednjih 

razlogov: 

1. Občina se s podpisom predlaganega sporazuma izogne plačilu nadomestila v smislu 

263. člena SPZ ob prenehanju stavbnih pravic (Hiše prihodnosti d.o.o. napovedujejo 

tožbo v prevideni višini 4.660.000,00 EUR, vrednost novih objektov po pogodbi o 

ustanovitvi stavbnih pravic znašajo skupno 8.955,600 EUR). 

2. Stavbne pravice so bile podeljene odplačno v skupnem znesku 126.110 EUR + 20% 

DDV znaša 151.332 EUR, kar pomeni da izjema iz drugega odstavka 73. člena Zakona 

o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v konkretnem 

primeru ne velja. 



3. Občina se izogne prodaji terjatev s strani družbe Hiše prihodnosti in tako uveljavljanju  

zahtevka iz naslova nadomestila ob prenehanju stavbne pravice. 

4. Zaradi skrajšanja stavnih pravic in posledično nižjih obresti, bo občina prihranila 

48.853,71 EUR. 

5.  Hiše prihodnosti prevzamejo riziko višanja euriborja do prenehanja stavbnih pravic. 

6.  Hiše prihodnosti d.o.o. so tudi z drugimi občinami, kjer imajo podeljene stavbne 

pravice, sklenili podobne dogovore o skrajšanju stavbnih pravic in obliki plačila 

nadomestila ob prenehanju stavbnih pravic. 

 

Na predlagan sporazum je Nova kreditna banka Maribor, ki ima zastavljeno terjatev iz naslova 

stavbnih pravic podala soglasje dne 25. 8. 2020 z veljavnostjo soglasja do vključno 31. 12. 

2020. 

 

Občina Slovenska Bistrica si je v sklopu pogajanj pridobila odvetniško pravno mnenje glede 

sklenitve predlaganega sporazuma, ki je v prilogi. Prav tako je v prilogi pravno mnenje prof. 

dr. Mihe Juhart, ki podaja mnenje na dopustnost enostranske prekinitve pogodbe o ustanovitvi 

stavbne pravice, kot je predvidena v pogodbah o ustanovitvi stavbnih pravic. 

 

S sklenitvijo predlaganega sporazuma bo občina celovito in dokončno uredila vsa pravna 

razmerja v zvezi s stavbnimi pravicami, predvsem glede plačila nadomestila ob prenehanju 

stavbnih pravic. 

 

 

VI. FINANČNE POSLEDICE 

 

Poleg predvidenih najemnin, ki jih je potrebno plačati do izteka stavbnih pravic po pogodbah, 

znašajo dodatne finančne posledice za proračun 680.000, EUR iz naslova odkupne vrednosti, 

prihranek iz naslova manj plačanih zamudnih obresti pa je 48.853,71 EUR. 

 
VII. PREDLOG SKLEPA 

 
Občinskemu svetu predlagamo, da predloženo gradivo obravnava, o njem razpravlja ter  

sprejme  naslednji 

 

 

S K L E P 

 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica soglaša s predlaganim Sporazumom o ureditvi 

medsebojnih razmerij ob predčasnem prenehanju stavbnih pravic. 

 

Za podpis sporazuma se pooblasti župana Občine Slovenska Bistrica. 

 

 

 S spoštovanjem. 

 

             

            mag. Janja TKAVC SMOGAVEC 

                                                   vodja oddelka 

        



  

 

Priloga:  

- Sporazum 

- Soglasje NKBM 

- pravno mnenje Ilič 

- pravno mnenje Juhart 

- ponudba – Hiše prihodnosti 2016 

- pogodbe o ustanovitvi stavbnih pravic 

- najemne pogodbe 

 



RPPP – OSNUTEK 
PREDMET POTRDITVE S STRANI STRANKE 
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SPORAZUM O UREDITVI MEDSEBOJNIH RAZMERIJ OB 

PREDČASNEM PRENEHANJU STAVBNIH PRAVIC 

 

med 

 

Hiše prihodnosti d.o.o. 

Marles hiše Maribor d.o.o. 

 

in  

 

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
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Ta sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij (v nadaljevanju: »Sporazum«) je sklenjen med: 

HIŠE PRIHODNOSTI, inženiring in gradnja d.o.o. (skrajšana firma Hiše prihodnosti d.o.o.), 

Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, matična številka 2060051000, ID št. za DDV SI 20961995, ki 

jo zastopa direktorica Ksenija Nadelsberger (v nadaljevanju: »Hiše prihodnosti«),  

 

MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o. (skrajšana firma Marles hiše Maribor d.o.o.), Limbuška cesta 

2, 2341 Limbuš, matična številka 5294908000, ID št. za DDV SI 78307732, ki jo zastopa 

prokurist Bogdan Božac (v nadaljevanju: »Marles Hiše«),  

in 

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, matična 

številka 5884250000, ID št. za DDV SI 49960563, ki jo zastopa župan dr. Ivan Žagar (v 

nadaljevanju: »Občina«),  

(Hiše Prihodnosti in Občina skupaj kot »Stranki« in vsaka posebej kot »Stranka«). 

 

1. ČLEN 

 
Stranki uvodoma ugotavljata: 

1.1 da sta družba MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, 

matična številka 5294908000 (v nadaljevanju: »MARLES HIŠE«) in Občina dne 9. 9. 

2009 sklenili odplačno Pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice št. 410-229/2998-0924-

ST, s katero je bila v korist MARLES HIŠE, proti plačilu nadomestila za ustanovitev 

stavbne pravice v višini 85.200,00 EUR s strani MARLES HIŠE na nepremičnini z ID 

znakom parcela 748 1012/18 za dobo 16 let od podpisa navedene pogodbe 

ustanovljena stavbna pravica z ID znakom stavbna pravica 748-1012/18 (ID 5825409) 

za gradnjo objekta s spremljajočo infrastrukturo za izvajanje programov vrtca in 

programov osnovnošolskega izobraževanja v izmeri 4.088 m2 (v nadaljevanju: 

»Stavbna pravica Pragersko«);   

1.2 da sta MARLES HIŠE in Občina k Pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice št. 410-

229/2998-0924-ST dne 5. 10. 2010 sklenili aneks št. 1 in dne 20. 7. 2011 aneks št. 2 

(Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice št. 410-229/2998-0924-ST z dne 9. 9. 2009 

skupaj z obema aneksoma v nadaljevanju: »Pogodba MH-OSB Pragersko«); 

1.3 da Pogodba MH – OSB Pragersko med drugim določa, da se bo vrednost dotične  

nepremičnine predvidoma povečala za  4.150.000 EUR. 

1.4 da sta MARLES HIŠE in Hiše prihodnosti dne 9. 9. 2009 sklenili Pogodbo o ustanovitvi 

oz. prenosu stavbne pravice, v skladu s katero je MARLES HIŠE Stavbno pravico 

Pragersko prenesla na Hiše prihodnosti; 

1.5 da je Stavbna pravica Pragersko ustanovljena za določen čas do 9. 9. 2025; 
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1.6 da sta Hiše prihodnosti kot najemodajalec in OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA 

SPODNJA POLSKAVA, Spodnja Polskava 240, 2331 Pragersko, matična številka 

5090032000 (v nadaljevanju: »OŠ Antona Ingoliča«) kot najemnik dne 9. 9. 2009 

sklenili Najemno pogodbo št. 410-229/2009-Oš1, v skladu s katero je Hiše prihodnosti 

dala OŠ Antona Ingoliča v najem prostore iz člena 1.1 zgoraj, s površino v izmeri 2.497 

m2; 

1.7 da sta Hiše prihodnosti in OŠ Antona Ingoliča k Najemni pogodbi št. 410-229/2009-Oš1 

dne 3. 9. 2010 sklenili aneks št. 1 in dne 28. 6. 2017 aneks št. 2 (Najemna pogodba št. 

410-229/2009-Oš1 z dne 9. 9. 2009 skupaj z obema aneksoma v nadaljevanju: 

»Najemna pogodba OŠ Pragersko«); 

1.8 da sta Hiše prihodnosti kot najemodajalec in VRTEC OTONA ŽUPANČIČA 

SLOVENSKA BISTRICA, Zidanškova ulica 1A, 2310 Slovenska Bistrica, matična 

številka 5050685000 (v nadaljevanju: »Vrtec«) kot najemnik dne 9. 9. 2009 sklenili 

Najemno pogodbo št. 410-229/2009-Vrt1, v skladu s katero je Hiše prihodnosti dala 

Vrtcu v najem prostore iz člena 1.1. zgoraj, s površino v izmeri 566,20 m2; 

1.9 da sta Hiše prihodnosti in Vrtec k Najemni pogodbi št. 410-229/2009-Vrt1 dne 3. 9. 2010 

sklenili aneks št. 1 in dne 3. 7. 2017 aneks št. 2 (Najemna pogodba št. 410-229/2009-

Vrt1 z dne 9. 9. 2009 skupaj z obema aneksoma v nadaljevanju: »Najemna pogodba 

Vrtec Pragersko«); 

1.10 da sta MARLES HIŠE in Občina dne 17. 1. 2008 sklenili odplačno Pogodbo o ustanovitvi 

stavbne pravice, s katero je bila v korist MARLES HIŠE, proti plačilu nadomestila za 

ustanovitev stavbne pravice v višini 32.837,44 EUR s strani MARLES HIŠE na 

nepremičnini z ID znakom parcela 748 101/9 za dobo 16 let od podpisa navedene 

pogodbe ustanovljena stavbna pravica z ID znakom stavbna pravica 748-101/9 (ID 

5822387) za gradnjo objekta za izvajanje programov vrtca in programov 

osnovnošolskega izobraževanja v izmeri 1578 m2 (v nadaljevanju: »Stavbna pravica 

Polskava«);   

1.11 da sta Hiše prihodnosti in Občina dne 14. 6. 2018 k Pogodbi o ustanovitvi stavbne 

pravice z dne 17. 1. 2008 sklenili aneks št. 1 (Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice z 

dne 17. 1. 2008 skupaj z aneksom št. 1 v nadaljevanju: »Pogodba MH-OSB 

Polskava«); 

1.12 da Pogodba MH-OSB Polskava med drugim določa, da se bo vrednost dotične  

nepremičnine predvidoma povečala za 1.995.000EUR. 

1.13 da sta MARLES HIŠE in Hiše prihodnosti dne 18. 1. 2008 sklenili Pogodbo o ustanovitvi 

stavbne pravice, v skladu s katero je MARLES HIŠE Stavbno pravico Polskava prenesla 

na Hiše prihodnosti; 

1.14 da je Stavbna pravica Polskava ustanovljena za določen čas do 30. 12. 2023; 

1.15 da sta Hiše prihodnosti kot najemodajalec in OŠ Antona Ingoliča kot najemnik dne 21. 

1. 2008 sklenili najemno pogodbo, v skladu s katero je Hiše prihodnosti dala OŠ Antona 

Ingoliča v najem prostore iz točke 1.10 zgoraj, s površino v izmeri 1.334 m2 bruto; 
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1.16 da sta Hiše prihodnosti in OŠ Antona Ingoliča k najemni pogodbi iz člena 1.13 zgoraj 

dne 18. 2. 2009 sklenili dodatek št. 1, dne 17. 8. 2016 aneks št. 2, dne 28. 6. 2017 

dodatek št. 3 in dne 14. 6. 2018 dodatek št. 4 (najemna pogodba z dne 21. 1. 2018 

skupaj z vsemi dodatki v nadaljevanju: »Najemna pogodba OŠ Polskava«); 

1.17 da sta Hiše prihodnosti kot najemodajalec in Vrtec kot najemnik dne 21. 1. 2008 sklenili 

najemno pogodbo, v skladu s katero je Hiše prihodnosti dala Vrtcu v najem prostore iz 

točke 1.9 zgoraj, s površino v izmeri 498 m2 bruto; 

1.18 da sta Hiše prihodnosti in Vrtec k najemni pogodbi iz člena 1.15 zgoraj dne 18. 2. 2009 

sklenili dodatek št. 1, dne 17. 8. 2016 dodatek št. 2, dne 3. 7. 2017 dodatek št. 3 in dne 

14. 6. 2018 dodatek št. 4 (najemna pogodba z dne 21. 1. 2008 skupaj z vsemi aneksi v 

nadaljevanju: »Najemna pogodba Vrtec Polskava«); 

1.19 da sta MARLES HIŠE in Občina dne 3. 3. 2009 sklenili odplačno Pogodbo o ustanovitvi 

stavbne pravice št. 410-62/2009-PO-0924, s katero je bila v korist MARLES HIŠE, proti 

plačilu nadomestila za ustanovitev stavbne pravice v višini 33.295,25 EUR s strani 

MARLES HIŠE na nepremičnini z ID znakom parcela 735 142/1 za dobo 16 let od 

podpisa navedene pogodbe ustanovljena stavbna pravica z ID znakom stavbna pravica 

735-200 (ID 5822105) za gradnjo in uporabo objekta v izmeri 2115,59 m2 bruto s 

spremljajočo infrastrukturo (v nadaljevanju: »Stavbna pravica Tinje«, Stavbna pravica 

Tinje, Stavbna pravica Pragersko in Stavbna pravica Polskava v nadaljevanju skupaj 

kot: »Stavbne pravice«);   

1.20 da sta MARLES HIŠE in Občina dne 19. 10. 2009 k Pogodbi o ustanovitvi stavbne 

pravice št. 410-62/2009-PO-0924 sklenili aneks št. 1 in dne 14. 1. 2010 aneks št. 2 

(Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice št. 410-62/2009-PO-0924 skupaj z obema 

aneksoma v nadaljevanju: »Pogodba MH-OSB Tinje«, Pogodba MH-OSB Pragersko, 

Pogodba MH-OSB Polskava in Pogodba MH-OSB Tinje pa skupaj kot: »Pogodbe o 

ustanovitvi stavbnih pravic« in vsaka posebej tudi kot »Pogodba o ustanovitvi 

stavbne pravice«); 

da Pogodba MH-OSB Tinje med drugim določa, da se bo vrednost dotične  

nepremičnine predvidoma povečala za 2.810.600  EUR. 

1.21 da sta MARLES HIŠE in Hiše prihodnosti dne 4. 3. 2009 sklenili Pogodbo o ustanovitvi 

stavbne pravice, v skladu s katero je MARLES HIŠE Stavbno pravico Tinje prenesla na 

Hiše prihodnosti ter da sta MARLES HIŠE in Hiše prihodnosti k navedeni pogodbi dne 

26. 8. 2010 sklenili dodatek k pogodbi o odstopu stavbne pravice; 

1.22 da je Stavbna pravica Tinje ustanovljena za določen čas do 3. 3. 2025; 

1.23 da sta Hiše prihodnosti kot najemodajalec in OSNOVNA ŠOLA PARTIZANSKA 

BOLNIŠNICA JESEN TINJE, Veliko Tinje 29, 2316 Zgornja Ložnica, matična številka 

5012554000 (v nadaljevanju: »OŠ Tinje«, OŠ Tinje, OŠ Antona Ingoliča in Vrtec pa 

vsak posebej tudi kot »Najemnik«) kot najemnik dne 3. 3. 2009 sklenili Najemno 

pogodbo OŠ Tinje, v skladu s katero je Hiše prihodnosti dala OŠ Tinje v najem prostore 

iz točke 1.19 zgoraj, s površino 2115,59 m2 bruto; 
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1.24 da sta Hiše prihodnosti in OŠ Tinje k najemni pogodbi iz točke 1.21 zgoraj dne 17. 8. 

2016 sklenili aneks št. 1 in dne 27. 6. 2017 aneks št. 2 (Najemna pogodba z dne 3. 3. 

2009 skupaj z obema aneksoma v nadaljevanju: »Najemna pogodba OŠ Tinje«, 

Najemna pogodba OŠ Tinje, Najemna pogodba OŠ Pragersko, Najemna pogodba Vrtec 

Pragersko, Najemna pogodba OŠ Polskava in Najemna pogodba Vrtec Polskava pa 

skupaj kot »Najemne pogodbe«, vsaka posebej pa tudi kot »Najemna pogodba«); 

1.25 da sta Hiše prihodnosti kot kreditojemalec in NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., 

Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka 5860580000 (v nadaljevanju: 

»NKBM«) kot kreditodajalec dne 24. 8. 2011 sklenili Pogodbo o dolgoročnem kreditu št. 

2847251 in Pogodbo o dolgoročnem kreditu št. 2847383 (v nadaljevanju: »Kreditni 

pogodbi 1«); 

1.26 da sta Hiše prihodnosti kot odstopnik in NKBM kot prevzemnik dne 24. 8. 2011 sklenili 

Pogodbo o odstopu terjatev v zavarovanje št. 250/2011, s katero je Hiše prihodnosti 

NKBM v zavarovanje njene terjatve po Kreditnih pogodbah 1 odstopila v zavarovanje 

vse svoje terjatve do Občine, OŠ Antona Ingoliča in Vrtca na plačilo mesečnih najemnin 

po Najemni pogodbi OŠ Pragersko in Najemni pogodbi Vrtec Pragersko (v nadaljevanju: 

»Pogodba o odstopu 1«);   

1.27 da sta Hiše prihodnosti kot zastavitelj in NKBM kot zastavni upnik dne 24. 8. 2011 sklenili 

Pogodbo o zastavi stavbne pravice št. 79/2011, s katero je bilo v zavarovanje terjatev 

NKBM iz Kreditnih pogodb 1 in drugih pogodb do višine 4.150.000 EUR na Stavbni 

pravici Pragersko v korist NKBM ustanovljena maksimalna hipoteka z ID pravice 

14511155 (v nadaljevanju: »Pogodba o zastavi stavbne pravice 1«); 

1.28 da sta Hiše prihodnosti kot kreditojemalec in NKBM kot kreditodajalec dne 12. 2. 2009 

sklenili Pogodbo o dolgoročnem kreditu št. 2809520, h kateri sta dne 21. 12. 2009 

sklenili aneks št. 1 (v nadaljevanju skupaj kot: »Kreditna pogodba 2«);  

1.29 da sta Hiše prihodnosti kot odstopnik in NKBM kot prevzemnik dne 12. 2. 2009 sklenili 

Pogodbo o odstopu terjatev v zavarovanje št. 58/2009, s katero je Hiše prihodnosti 

NKBM v zavarovanje njene terjatve po Kreditni pogodbi 2 odstopila v zavarovanje vse 

svoje terjatve do Občine, OŠ Antona Ingoliča in Vrtca na plačilo mesečnih najemnin po 

Najemni pogodbi OŠ Polskava in Najemni pogodbi Vrtec Polskava (v nadaljevanju: 

»Pogodba o odstopu 2«);   

1.30 da sta Hiše prihodnosti kot zastavitelj in NKBM kot zastavni upnik dne 12. 2. 2009 sklenili 

Pogodbo o zastavi stavbne pravice št. 13/2009, s katero je bilo v zavarovanje terjatev 

NKBM iz Kreditne pogodbe 2 in drugih pogodb do višine 1.995.000 EUR na Stavbni 

pravici Polskava v korist NKBM ustanovljena maksimalna hipoteka z ID pravice 

13259115 (v nadaljevanju: »Pogodba o zastavi stavbne pravice 2«); 

1.31 da sta Hiše prihodnosti kot kreditojemalec in NKBM kot kreditodajalec dne 16. 8. 2010 

sklenili Pogodbo o dolgoročnem kreditu št. 2834125, h kateri sta dne 15. 12. 2011 

sklenili aneks št. 1 (v nadaljevanju skupaj kot: »Kreditna pogodba 3«);  

1.32 da sta Hiše prihodnosti kot odstopnik in NKBM kot prevzemnik dne 16. 8. 2010 sklenili 

Pogodbo o odstopu terjatev v zavarovanje št. 284/2010, s katero je Hiše prihodnosti 
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NKBM v zavarovanje njene terjatve po Kreditni pogodbi 3 odstopila v zavarovanje vse 

svoje terjatve do Občine in OŠ Tinje na plačilo mesečnih najemnin po Najemni pogodbi 

OŠ Tinje (v nadaljevanju: »Pogodba o odstopu 3«);   

1.33 da sta Hiše prihodnosti kot zastavitelj in NKBM kot zastavni upnik dne 16. 8. 2010 sklenili 

Pogodbo o zastavi stavbne pravice št. 23/2010, s katero je bilo v zavarovanje terjatev 

NKBM iz Kreditne pogodbe 3 in drugih pogodb do višine 2.810.600 EUR na Stavbni 

pravici Tinje v korist NKBM ustanovljena maksimalna hipoteka z ID pravice 13352600 

(v nadaljevanju: »Pogodba o zastavi stavbne pravice 3«, Kreditni pogodbi 1, Kreditna 

pogodba 2, Kreditna pogodba 3, Pogodba o odstopu 1, Pogodba o odstopu 2, Pogodba 

o odstopu 3, Pogodba o zastavi stavbne pravice 1, Pogodba o zastavi stavbne pravice 

2 in Pogodba o zastavi stavbne pravice 3 pa skupaj kot: »Kreditna dokumentacija«); 

1.34 da se je v obdobju med sklenitvijo Pogodb o ustanovitvi stavbnih pravic in sklenitvijo 

tega sporazuma večkrat spremenila zakonodaja, ki ureja področje stavbne pravice, 

nazadnje s spremembo Stvarnopravnega zakonika, objavljeno v Ul. RS štev. 23/20 z 

dne 5.3.2020 na način, da je sedaj zakonsko dopusten dogovor pogodbenih strank 

glede nadomestila  ob prenehanju stavbnih pravic, ki omogoča tudi dogovor, da se 

nadomestilo ne plača; 

1.35 da se je Občina odločila za prekinitev in predčasno prenehanje Stavbnih pravic, pri  

čemer se s predčasnim prenehanjem Hiše prihodnosti ob upoštevanju tega Sporazuma 

in pod pogoji tega sporazuma strinjajo.  

1.36 da sta Stranki z vzajemnimi popustitvami dosegli dogovor za ureditev medsebojnih 

razmerij glede predčasnega prenehanja Stavbnih pravic po Pogodbah o ustanovitvi 

stavbnih pravic in iz Najemnih pogodb, ter da z namenom določitve vzajemnih pravic in 

obveznosti po navedenih pogodbah sklepata ta Sporazum.  

1.37 Namen tega Sporazuma je, da stranke dokončno uredijo vsa medsebojna razmerja ter 

da ob prenehanju zgoraj navedenih stavbnih pravic Hiše Prihodnosti, Marles Hiše niti z 

njimi povezane osebe ali pravni nasledniki nimajo nobenih zahtevkov zoper Občino, OŠ 

Pragersko, OŠ Tinje, OŠ Antona Ingoliča, Vrtec ali z njimi povezanih oseb, vse pod 

pogojem, da Občina Hišam Prihodnosti ali z njimi povezani osebi plača znesek v višini 

Odkupne vrednosti.  

 

Glede na zgoraj navedeno se Stranki dogovorita kot sledi:  

 
I. DEL 

SKRAJŠANJE TRAJANJA STAVBNIH PRAVIC 
 

2.  ČLEN 

 
2.1 Občina in Hiše prihodnosti se dogovorijo in soglašajo, da v skladu z 261. členom SPZ  

Stavbne pravice predčasno prenehajo na način, kot je opredeljen v tem Sporazumu.  
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2.2 Hiše prihodnosti in Marles hiše se zavezujejo, da bodo ob upoštevanju tega Sporazuma 

izpolnile vse svoje obveznosti po Pogodbah o ustanovitvi stavbne pravice ter drugih 

medsebojnih dogovorov. 

2.3 Stranke so sporazumne, da Hiše prihodnosti brez pisnega soglasja Občine Stavbnih 

pravic ne smejo dalje prenesti.  

 
 

3. ČLEN 

 
3.1 Občina in Hiše prihodnosti se dogovorita in soglašata, da se skrajša čas trajanja 

Stavbne pravice Pragersko, tako da se šteje, da je Stavbna pravica Pragersko 

ustanovljena za določen čas do 31. 7. 2025. 

3.2 HIŠE PRIHODNOSTI, inženiring in gradnja d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, 

matična številka 2060051000 izrecno in nepogojno dovoljuje, da se v zemljiški knjigi pri 

stavbni pravici z ID znakom stavbna pravica 748-1012/18 (ID 5825409) vknjiži 

skrajšanje roka trajanja stavbne pravice, tako da stavbna pravica preneha dne 31. 7. 

2025. 

4. ČLEN 

 
4.1 Občina in Hiše prihodnosti se dogovorita in soglašata, da se skrajša čas trajanja 

Stavbne pravice Polskava, tako da se šteje, da je Stavbna pravica Polskava 

ustanovljena za določen čas do 31. 12. 2021.    

4.2 HIŠE PRIHODNOSTI, inženiring in gradnja d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, 

matična številka 2060051000 izrecno in nepogojno dovoljuje, da se v zemljiški knjigi pri 

stavbni pravici z ID znakom stavbna pravica 748-101/9 (ID 5822387) vknjiži skrajšanje 

roka trajanja stavbne pravice, tako da stavbna pravica preneha dne 31. 12. 2021. 

 

5. ČLEN 

 
5.1 Občina in Hiše prihodnosti se dogovorita in soglašata, da se skrajša čas trajanja 

Stavbne pravice Tinje, tako da se šteje, da je Stavbna pravica Tinje ustanovljena za 

določen čas do 31. 12. 2023. 

5.2 HIŠE PRIHODNOSTI, inženiring in gradnja d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, 

matična številka 2060051000 izrecno in nepogojno dovoljuje, da se v zemljiški knjigi pri 

stavbni pravici z ID znakom stavbna pravica 735-200 (ID 5822105) vknjiži skrajšanje 

časa trajanja stavbne pravice, tako da stavbna pravica preneha dne 31. 12. 2023. 

 

II. DEL 
SPREMEMBA NAJEMNIH POGODB 
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6. ČLEN 

6.1 Stranki se dogovorita, da se ob podpisu tega Sporazuma sklenejo aneksi k Najemnim 

pogodbam, z vsebino kot izhaja iz Prilog št. 2, 3, 4, 5 in 6 k temu Sporazumu, pri čemer 

aneksi med drugim določajo da: 

6.1.1 se zaradi skrajšanja posamezne Stavbne pravice ustrezno skrajša obdobje 

najema po posamezni Najemni pogodbi; 

6.1.2 se zaradi skrajšanja obdobja najema ustrezno spremeni najemnina po 

posamezni Najemni pogodbi; 

6.1.3 se v skladu s proračunskimi možnostmi Občine določi fiksni znesek najemnine, 

ki ga posamezni Najemnik plača po relevantni Najemni pogodbi v posameznem 

koledarskem letu najema;  

6.1.4 Hiše prihodnosti ne glede na prejšnjo ureditev po Najemnih pogodbah s tem 

Sporazumom prevzema celotno tveganje gibanje EURIBOR-ja za ves čas 

trajanja tega Sporazuma in Najemnih pogodb, tako da Občina ne nosi več 

nobenega tveganja zaradi gibanja EURIBOR-ja; in 

6.1.5 se vse navedeno odraža v zmanjšanju tveganj in pozitivnih finančnih učinkih za 

Občino. 

 
Najemna pogodba OŠ Pragersko 

7. ČLEN 

 
Stranki ugotavljata, da se zaradi skrajšanja časa trajanja Stavbne pravice Pragersko 

skrajša obdobje najema po Najemni pogodbi OŠ Pragersko, tako da obdobje najema 

po Najemni pogodbi OŠ Pragersko traja do 31. 7. 2025. 

 

8. ČLEN 

 

Stranki se dogovorita, da bo OŠ Antona Ingoliča Hišam prihodnosti za najem objekta po 

Najemni pogodbi OŠ Pragersko, za vsako leto obdobja najema iz 6. člena tega 

Sporazuma letno plačala fiksni znesek, določen za posamično leto najema, kot izhaja iz 

spodnje tabele. OŠ Antona Ingoliča bo fiksni letni znesek za najem po Najemni pogodbi 

OŠ Pragersko dolžna plačevati za čas trajanja najema v mesečnih zneskih najemnine, 

kot sledi: 

 

Leto najema 

Znesek mesečne 

najemnine v posamičnem 

letu najema (v EUR) 

Znesek celotne najemnine 

v posamičnem letu najema 

(v EUR) 

2020 18.468,75 221.625 
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2021 18.468,75 221.625 

2022 37.863 454.356 

2023 39.281,5 471.378 

2024 28.520,51 342.246,12 

2025 28.520,51 199.643,57 

 

 

Najemna pogodba Vrtec Pragersko 

9. ČLEN 

 
Stranki ugotavljata, da se zaradi skrajšanja časa trajanja Stavbne pravice Pragersko 

skrajša obdobje najema po Najemni pogodbi Vrtec Pragersko, tako da obdobje najema 

po Najemni pogodbi Vrtec Pragersko traja do 31. 7. 2025. 

 

10. ČLEN 

 

Stranki se dogovorita, da bo Vrtec Hišam prihodnosti za najem objekta po Najemni 

pogodbi Vrtec Pragersko, za vsako leto obdobja najema iz 8. člena tega Sporazuma 

letno plačal fiksni znesek, določen za posamično leto najema, kot izhaja iz spodnje 

tabele. Vrtec bo fiksni letni znesek za najem po Najemni pogodbi OŠ Pragersko dolžan 

plačevati za čas trajanja najema v mesečnih zneskih najemnine, kot sledi: 

Leto najema 

Znesek mesečne 

najemnine v posamičnem 

letu najema (v EUR) 

Znesek celotne najemnine 

v posamičnem letu najema 

(v EUR) 

2020 4.754,34 57.052,08 

2021 4.754,34 57.052,08 

2022 4.754,34 57.052,08 

2023 4.754,34 57.052,08 

2024 4.754,34 57.052,08 

2025 4.754,34 33.280,38 

 

 

Najemna pogodba OŠ Polskava 
 

11. ČLEN 
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Stranki ugotavljata, da se zaradi skrajšanja časa trajanja Stavbne pravice Polskava 

skrajša obdobje najema po Najemni pogodbi OŠ Polskava, tako da obdobje najema po 

Najemni pogodbi OŠ Polskava traja do 31. 12. 2021. 

 

12. ČLEN 

 

Stranki se dogovorita, da bo OŠ Antona Ingoliča Hišam prihodnosti za najem objekta po 

Najemni pogodbi OŠ Polskava, za vsako leto obdobja najema iz 10. člena tega 

Sporazuma skupaj letno plačala fiksni znesek, določen za posamično leto najema, kot 

izhaja iz spodnje tabele. OŠ Antona Ingoliča bo skupni fiksni letni znesek za najem po 

Najemni pogodbi OŠ Polskava dolžna plačevati za čas trajanja najema v mesečnih 

zneskih najemnine, kot sledi: 

Leto najema 

Znesek mesečne 

najemnine v posamičnem 

letu najema (v EUR) 

Znesek celotne najemnine 

v posamičnem letu najema 

(v EUR) 

2020 22.398,57 268.782,84 

2021 22.398,57 268.782,84 

 

Najemna pogodba Vrtec Polskava 
 

13. ČLEN 

 

Stranki ugotavljata, da se zaradi skrajšanja časa trajanja Stavbne pravice Polskava 

skrajša obdobje najema po Najemni pogodbi Vrtec Polskava, tako da obdobje najema 

po Najemni pogodbi Vrtec Polskava traja do 31. 12. 2021. 

 

14. ČLEN 

 

Stranki se dogovorita, da bo Vrtec Hišam prihodnosti za najem objekta po Najemni 

pogodbi Vrtec Polskava, za vsako leto obdobja najema iz 12. člena tega Sporazuma 

skupaj letno plačal fiksni znesek, določen za posamično leto najema, kot izhaja iz 

spodnje tabele. OŠ Antona Ingoliča bo skupni fiksni letni znesek za najem po Najemni 

pogodbi Vrtec Polskava dolžan plačevati za čas trajanja najema v mesečnih zneskih 

najemnine, kot sledi: 

 

Leto najema 

Znesek mesečne 

najemnine v posamičnem 

letu najema (v EUR) 

Znesek celotne najemnine 

v posamičnem letu najema 

(v EUR) 

2020 7.073,24 84.878,88 
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2021 7.073,24 84.878,88 

 
Najemna pogodba OŠ Tinje 

15. ČLEN 

 
Stranki ugotavljata, da se zaradi skrajšanja časa trajanja Stavbne pravice Tinje skrajša 

obdobje najema po Najemni pogodbi OŠ Tinje, tako da obdobje najema po Najemni 

pogodbi OŠ Tinje traja do 31. 12. 2023. 

 

16. ČLEN 

 

Stranki se dogovorita, da bo OŠ Tinje Hišam prihodnosti za najem objekta po Najemni 

pogodbi OŠ Tinje, za vsako leto obdobja najema iz 14. člena tega Sporazuma letno 

plačala fiksni znesek, določen za posamično leto najema, kot izhaja iz spodnje tabele. 

OŠ Tinje bo fiksni letni znesek za najem po Najemni pogodbi OŠ Tinje dolžna plačevati 

za čas trajanja najema v mesečnih zneskih najemnine, kot sledi: 

Leto najema 

Znesek mesečne 

najemnine v posamičnem 

letu najema (v EUR) 

Znesek celotne najemnine 

v posamičnem letu najema 

(v EUR) 

2020 27.305,10 327.661,20 

2021 27.305,10 327.661,20 

2022 27.305,10 327.661,20 

2023 27.305,10 327.661,20 

 
 

Skupne določbe za vse najemne pogodbe 
 

17. ČLEN 

 
17.1 Občina se zavezuje doseči, da bo vsak Najemnik po posamezni Najemni pogodbi s 

Hišami prihodnosti kot najemodajalcem sklenil ustrezen aneks k relevantni Najemni 

pogodbi, tako da bo vsaka Najemna pogodba ustrezno vsebovala spremembe, 

dogovorjene s tem Sporazumom. Občina prav tako izrecno soglaša s sklenitvijo 

takšnega aneksa k vsaki Najemni pogodbi. 

17.2 Stranki ugotavljata in soglašata, da se bo znesek mesečne najemnine po posamezni 

Najemni pogodbi za leto 2020, kot je za posamezno Najemno pogodbo predviden 

zgoraj, ustrezno prilagodil v aneksu k tej Najemni pogodbi, upoštevaje letni znesek 

sredstev za plačilo najemnine po posamezni Najemni pogodbi v letu 2020, dogovorjen 

s tem Sporazumom, in zneske že plačanih mesečnih najemnin po posamezni Najemni 

pogodbi v letu 2020 v višini, kot je določena s posamezno obstoječo Najemno pogodbo. 
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17.3 Vse določbe posamezne Najemne pogodbe, razen tistih, ki jih ta Sporazum ureja 

drugače, ostanejo v celoti v veljavi. 

 

III. DEL 
ODKUPNA VREDNOST ZARADI PREDČASNEGA PRENEHANJA 

 

18. ČLEN 

 
18.1 Stranki se, glede na spremembo člena 263 SPZ, ki omogoča dogovor glede nadomestila 

ob prenehanju stavbne pravice, dogovorita in Hiše prihodnosti se pod pogojem plačila 

odkupne vrednosti, kot je določena s to pogodbo izrecno strinjajo, da se nadomestilo za 

prenehanje stavbe pravice, ki bi bilo plačljivo upoštevaje zakonodajo ob sklepanju 

pogodb o stavbni pravici in ki velja za predmetna razmerja, ne plača in se pod tem 

pogojem Hiše prihodnosti izrecno odpovedujejo plačilu nadomestila ob prenehanju 

stavbnih pravic. Stranki se dogovorita in se strinjata, da znaša odkupna vrednost zaradi 

predčasnega prenehanja Stavbne pravice Pragersko v znesku 342.431,00 EUR, 

Stavbne pravice Polskava v znesku 120.931,00 EUR in Stavbne pravice Tinje v znesku 

216.638,00 EUR kar za vse stavbne pravice znese znesek 680.000,00 EUR (v 

nadaljevanju: »Odkupna vrednost«). S tem, ko Občina plača Odkupno vrednost, 

nimajo Hiše prihodnosti ali Marles hiše nobenih zahtevkov ali terjatev do Občine, kar 

vključuje tudi morebitne terjatve iz naslova nadomestila za prenehanje stavbne pravice.  

18.2 Občina bo Odkupno vrednost Hišam prihodnosti plačala na naslednji način: 

18.2.1 v letu 2022, del Odkupne vrednosti v višini 120.931,00 EUR, ki ga bo Občina 

Hišam prihodnosti plačala ali v 12 mesečnih obrokih v višini 10.077,58 EUR, pri 

čemer bo vsak mesečni obrok zapadel v plačilo 15. dne v mesecu za tekoči 

mesec (tj. prvi obrok 15. 1. 2022 in zadnji obrok 15. 12. 2022) ali pa enkratno 

najkasneje dne 15.12.2022.; 

18.2.2 v letu 2024, del Odkupne vrednosti v višini 216.638,00 EUR, ki ga bo Občina 

Hišam prihodnosti plačala ali v 12 mesečnih obrokih v višini 18.053,17 EUR, pri 

čemer bo vsak mesečni obrok zapadel v plačilo 15. dne v mesecu za tekoči 

mesec (tj. prvi obrok 15. 1. 2024 in zadnji obrok 15. 12. 2024) ali pa enkratno 

najkasneje dne 15.12.2024.; 

18.2.3 v letu 2025, del Odkupne vrednosti v višini 342.431,00 EUR, ki ga bo Občina 

Hišam prihodnosti plačala v ali 12 mesečnih obrokih v višini 28.535,92 EUR, pri 

čemer bo vsak mesečni obrok zapadel v plačilo 15. dne v mesecu za tekoči 

mesec (tj. prvi obrok 15. 8. 2025 in zadnji obrok 15. 12. 2025) ali pa enkratno 

najkasneje dne 15.12.2025. 

18.3 Občina bo posamezni znesek Odkupne vrednosti ob njegovi zapadlosti nakazala na 

transakcijski račun Hiš prihodnosti IBAN SI56 0451 5000 1148 406, odprt pri NKBM d.d., 

ali katerikoli drug transakcijski račun, ki ga bo Hiša prihodnosti pisno sporočila Občini. 
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18.4 V primeru da bi Občina zamujala s plačilom Odkupne vrednosti, je dolžna Hišam 

prihodnosti po pozivu k plačilu in po poteku dodatnega roka, ki ne sme biti krajši od 15 

dni, do poplačila plačati zakonite zamudne obresti.  

 

19. ČLEN 

 
19.1 Celoten davek na promet nepremičnin od zneska Odkupne vrednosti v skladu z 

veljavnim Zakonom o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2) se zavezuje plačati Hiše 

prihodnosti d.o.o.. Hiše prihodnosti d.o.o. odmerjeni davek na promet nepremičnin plača 

takoj po vročitvi odločbe o odmeri davka. 

19.2 Hiše prihodnosti d.o.o. se zavezuje Občini predložiti potrdilo o plačilu davka na promet 

nepremičnin najkasneje en delovni dan po plačilu davka na promet nepremičnin v skladu 

s členom 18.1 zgoraj.  

 

20. ČLEN 

 
20.1 Hiše prihodnosti se zavezuje pod pogojem, da so poravnane vse obveznosti po 

posamezni Najemni pogodbi Občini izročiti ustrezno overjeno izbrisno dovoljenje za 

izbris posamezne Stavbne pravice z vsebino, kot je v bistvenem določena v Prilogi 1, v 

roku 3 tednov po prenehanju posamezne Stavbne pravice. 

20.2 V primeru, da izdano izbrisno dovoljenje ne bo zadostovalo za izbris posamezne 

Stavbne pravice, se Hiše prihodnosti zavezujejo Občini na razumne stroške Občine po 

potrebi izdati novo izbrisno dovoljenje za izbris relevantne Stavbne pravice.  

 

21. ČLEN 

 
21.1 Vse določbe vsake od Pogodb o ustanovitvi stavbne pravice, razen tistih, ki jih ta 

Sporazum ureja drugače, ostanejo v celoti v veljavi. 

21.2 Po tem, ko Občina Hišam prihodnosti plača celoten znesek Odkupne vrednosti (skupaj 

z morebitnimi zamudnimi obrestmi), nima nobena Stranka proti drugi Stranki 

kakršnegakoli zahtevka ali terjatve.  

21.3 Hiše prihodnosti izrecno izjavljajo, da se pod pogojem plačila Odkupne vrednosti skupaj 

z morebitnimi zamudnimi obrestmi, kot do opredeljene zgoraj, v celoti odpovedujejo 

nadomestilu ob prenehanju Stavbnih Pravic v smislu drugega odstavka 263. člena SPZ. 

 

IV. DEL 
ODLOŽNI POGOJI 

 

22. ČLEN 

 
22.1 Ta Sporazum je sklenjen in velja pod naslednjimi odložnimi pogoji:  
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22.1.1 NKBM izda overjeno soglasje, s katerim kot kreditodajalec in zastavni upnik po 

Kreditni dokumentaciji soglaša: 

(a) s sklenitvijo tega Sporazuma; 

(b) s skrajšanjem trajanja vsake Stavbne pravice, kot je določeno v tem Sporazumu; 

(c) s spremembami Najemnih pogodb in sklenitvijo aneksov k Najemnim pogodbam, 

ki bodo odražali spremembe Najemnih pogodb, dogovorjenih s tem Sporazumom; 

(d) z določitvijo višine in načinom plačila Odkupne vrednosti; 

22.1.2 občinski svet Občine na seji poda soglasje k sklenitvi tega Sporazuma. 

22.2 Ta Sporazum začne veljati z dnem, ko se izpolni zadnji od odložnih pogojev, določenih 

v členu 22.1 zgoraj. 

22.3 V primeru, da odložni pogoji iz tega člena niso izpolnjeni v 60 dneh od podpisa tega 

Sporazuma s strani obeh Strank, se šteje, da ta Sporazum ni bil nikoli sklenjen. 

 

V. DEL 
NEPOSREDNA IZVRŠLJIVOST 

 

23. ČLEN 

 

23.1 Stranki priznavata temu Sporazumu pravno naravo izvršilnega naslova skladno s 4 

(štiri). členom Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07, s spremembami) v zvezi z 20 

(dvajset) a. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07, s 

spremembami), pri čemer vsaka Stranka izrecno soglaša, da je ta notarski zapis glede 

vseh njenih obveznosti, dogovorjenih v njem, ob dospelosti, vse v rokih, pod pogoji in 

na način, kot je opredeljeno v tem Sporazumu, neposredno izvršljiv.  

 

VI. DEL 
ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE 

 

24. ČLEN 

 
Stranki se strinjata in Občina izrecno soglaša, da lahko Hiše prihodnosti katerekoli in 

vse svoje terjatve do Občine iz tega Sporazuma odstopi NKBM za zavarovanje terjatev 

NKBM do družbe Hiše prihodnosti iz naslova Kreditne dokumentacije, tako da Hiše 

prihodnosti kot odstopnik NKBM kot prevzemniku nepogojno odstopi svoje terjatve iz 

tega Sporazuma v zavarovanje v smislu 207. člena SPZ, pri čemer o takšnem odstopu 

v zavarovanje Hiše prihodnosti obvesti Občino. 

 
 
 

VII. DEL 
KONČNE DOLOČBE 
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Protikorupcijska klavzula 

25. ČLEN 

 
25.1 Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 

nedovoljeno korist za: 

 pridobitev posla ali 

 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

 za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 

organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni 

stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,  

je nična. 

 

26. ČLEN 

 
26.1 Kakršnekoli spremembe, dopolnitve ali odpovedi temu Sporazumu se lahko izvedejo 

zgolj s pisnim dogovorom obeh Strank. To velja tudi za to določbo.  

26.2 Če je, ali postane, posamezna, ali več določb, tega Sporazuma kadarkoli neveljavna, 

nezakonita ali neizvršljiva v kateremkoli pogledu v skladu z zakonodajo Republike 

Slovenije, takšna določba ne učinkuje v obsegu, ki je potreben, da ne vpliva ali škoduje 

veljavnosti, zakonitosti in izvršljivosti takšne določbe v Republiki Sloveniji. Neveljavna, 

nezakonita ali neizvršljiva določba se šteje za nadomeščeno s takšno veljavno, zakonito 

ali izvršljivo določbo, ki se v največjem možnem obsegu približa namenu Strank in 

neveljavni, nezakoniti in neizvršljivi določbi. 

26.3 Vsaka Stranka tega Sporazuma izvede takšna nadaljnja dejanja, sklene takšne 

nadaljnje dokumente in zagotovi takšne nadaljnje informacije, kot bi bile lahko razumno 

potrebne za izvedbo in zagotovitev polnega učinka določb tega Sporazuma in namenov 

Strank, kot so opredeljeni v temu Sporazumu.  

 

27. ČLEN 

 
27.1 Vsaka Stranka lahko predlaga zemljiškoknjižno izvedbo skrajšanja časa trajanja 

Stavbnih pravic iz I. dela tega Sporazuma. Zemljiškoknjižno izvedbo izbrisa Stavbnih 

pravic po njihovem prenehanju predlaga Občina. 

27.2 Upoštevaje določbo člena 26.3 tega Sporazuma, vsaka Stranka nosi svoje stroške v 

zvezi s pripravo tega Sporazuma. 
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27.3 Vse notarske stroške in druge stroške v zvezi s sklenitvijo tega Sporazuma in izvedbo 

tega Sporazuma v zemljiški knjigi nosi Občina. 

27.4 Vse stroške ureditve razmerja glede tega Sporazuma z NKBM nosi Hiše prihodnosti. 

 

27.5 Marles hiše Maribor d.o.o. so sopodpisnik te pogodbe.  

 

28. ČLEN 

 
28.1 Za presojo in razlago pravic in obveznosti Strank iz tega Sporazuma se uporablja pravo 

Republike Slovenije. 

29. ČLEN 

 
29.1 Za vse spore glede iz tega Sporazuma glede Stavbnih pravic je krajevno pristojno 

sodišče po legi nepremičnine. Za vse ostale spore iz tega Sporazuma in v zvezi z njim 

je izključno krajevno pristojno sodišče v Mariboru.  

 

30. ČLEN 

 
30.1 Ta Sporazum je sklenjen v štirih (6) enakih izvodih, od katerih vsaka Stranka prejme 

dva izvoda. 
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PRILOGA 1 

DOGOVORJENA OBLIKA IZBRISNEGA DOVOLJENJA 

 

HIŠE PRIHODNOSTI, inženiring in gradnja d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, matična 

številka 2060051000,  

izrecno in nepogojno dovoljuje, 

da se v zemljiški knjigi pri nepremičnini z ID znakom [ID znak posamezne nepremičnine] vknjiži 

izbris stavbne pravice z ID znakom pravice [ID znak posamezne Stavbne pravice], ki je v ZK 

vpisana z naslednjo vsebino: 

[opis posamezne Stavbne pravice v zemljiški knjigi]. 

 

 

HIŠE PRIHODNOSTI, inženiring in gradnja d.o.o. 

[ime, priimek in naziv zakonitega zastopnika] 
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PODPISNA STRAN 

 

V ______________________, dne __________________, 

 

HIŠE PRIHODNOSTI, inženiring in gradnja d.o.o. 

 

______________________   

Ime in priimek: Ksenija Nadelsberger  

Naziv: direktorica 

 

 

 

V ______________________, dne __________________, 

 

Marles Hiše Maribor d.o.o. 

 

______________________   

Ime in priimek: Bogdan Božac 

Naziv: prokurist 

 

 

V ______________________, dne __________________, 

 

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

 

______________________   

Ime in priimek: dr. Ivan Žagar 

Naziv: župan 





































HIŠE PRIHODNOSTI d.o.o. 

Limbuška 2                                      Limbuš, 25.7.2016 

2341 Limbuš 

 

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

Kolodvorska ulica 10 

2310 Slovenska Bistrica 

 

Zadeva: Informativna ponudba za odkup osnovne šole v TINJU 

 

 

OBJEKT: Osnovna šola partizanska bolnišnica Jesen 

Kreditna partija posojila pri NKBM: 28341/25 

 

Stanje dolga po anuitetnem načrtu banke na dan                                       1.938.800,00 EUR      

 

 

Skupaj:                                                                                                     1.938.800,00 EUR 

 

 

 

 

 

NADOMESTILO PO 263. členu SPZ 

Ocenjena diskontirana tržna vrednost objekta ob izteku 

stavbne pravice leta 2025 - na osnovi cenitvenega poročila 

imetnika stavbne pravice                                                                              919.969,00 EUR 

Sporazumno dogovorjen diskont zaradi predčasnega odkupa                  - 459.984,50 EUR 

v višini 50% 

Nadomestilo za prenehanje stavbne pravice po 263. členu SPZ           459.984,50 EUR 

 

 

SKUPNA VREDNOST PONUDBE                                                            2.398.784,50  EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIŠE PRIHODNOSTI d.o.o. 

Limbuška 2                                      Limbuš, 25.7.2016 

2341 Limbuš 

 

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

Kolodvorska ulica 10 

2310 Slovenska Bistrica 

 

Zadeva: Informativna ponudba za odkup osnovne šole in vrtca v POLSKAVI 

 

 

OBJEKT: Osnovna šola Anton Ingolič, vrtec Oton Župančič - Polskava 

Kreditna partija posojila pri NKBM: 28095/20 

 

Stanje dolga po anuitetnem načrtu banke na dan                                         1.222.200,00  EUR      

 

 

Skupaj:                                                                                                        1.222.200,00 EUR 

 

 

 

 

 

NADOMESTILO PO 263. členu SPZ 

Ocenjena diskontirana tržna vrednost objekta ob izteku 

stavbne pravice leta 2024 - na osnovi cenitvenega poročila 

imetnika stavbne pravice                                                                              615.510,00 EUR 

Sporazumno dogovorjen diskont zaradi predčasnega odkupa                  - 307.755,00 EUR 

v višini 50% 

Nadomestilo za prenehanje stavbne pravice po 263. členu SPZ          307.755,00 EUR 

 

 

SKUPNA VREDNOST PONUDBE                                                             1.529.955,00EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIŠE PRIHODNOSTI d.o.o. 

Limbuška 2                                      Limbuš, 25.7.2016 

2341 Limbuš 

 

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

Kolodvorska ulica 10 

2310 Slovenska Bistrica 

 

Zadeva: Informativna ponudba za odkup osnovne šole in vrtca na PRAGERSKEM 

 

 

OBJEKT: Osnovna šola Anton Ingolič Pragersko, vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica 

Kreditna partija posojila pri NKBM: 28472/51, 28473/83 

 

Stanje dolga po anuitetnem načrtu banke na dan                                        3.152.511,12 EUR      

 

 

Skupaj:                                                                                                      3.152.511,12 EUR 

 

 

 

 

 

NADOMESTILO PO 263. členu SPZ 

Ocenjena diskontirana tržna vrednost objekta ob izteku 

stavbne pravice leta 2025 - na osnovi cenitvenega poročila 

imetnika stavbne pravice                                                                             1.318.662,00 EUR 

Sporazumno dogovorjen diskont zaradi predčasnega odkupa                    - 659.331,00 EUR 

v višini 50% 

Nadomestilo za prenehanje stavbne pravice po 263. členu SPZ             659.331,00 EUR 

 

 

SKUPNA VREDNOST PONUDBE                                                             3.811.842,12 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HIŠE PRIHODNOSTI d.o.o. 

Limbuška 2      

2341 Limbuš 

 

 

Družba Hiše prihodnosti d.o.o. je informativne ponudbe pripravila na osnovi sledečih 

predpostavk: 

 

 Preostala višina dolga per  1.7.2016 po kreditnih partijah  je ugotovljena na osnovi 

anuitetnih načrtov za predmetne posojilne pogodbe, ki jih je posredovala Nova KBM 

dne  20.7.2016. 

 Vzgojno-izobraževalni zavodi – šole in vrtci bodo poravnavali vse svoje obveznosti iz 

naslova najemnin do morebitne sklenitve posla. 

 Plačilo davka na promet z nepremičninami v skladu s 6. Odstavkom ZDPN-2 

pogodbeno prevzame kupec nepremičnin. 

 Plačilo vseh stroškov, neposredno povezanih s transakcijo, bremeni kupca, ki je 

dolžan urediti tudi vpis v zemljiško knjigo. 

 Kupec objekt prevzame v stanju kot je, jamstva prodajalca za napake objekta pa so 

izključena (upoštevaje 50% diskont). 

 Kupec uredi vsa razmerja z najemnikom nepremičnine glede prenosa lastništva. 

 Dogovorjeno nadomestilo ob prenehanju stavbne pravice po 263. členu SPZ se v 

primeru realizacije odkupa na osnovi te ponudbe smatra kot fiksno dogovorjeno in se 

zato v nadaljevanju prodajnega procesa ne spreminja,  ne glede na dodatno 

pridobljene cenitve. 

 

Terjatve iz naslova nadomestil ob prenehanju stavbe pravice so bile zastavljene v korist 

Nove KBM d.d. po Pogodbi o zastavi stavbne pravice, zato bo morala družba Hiše 

prihodnosti d.o.o. od banke pridobiti ustrezno soglasje za prodajo bodočih terjatev iz naslova 

nadomestil ob prenehanju stavbne pravice s predlaganim diskontom. Sklenitev pogodbe je 

dodatno pogojeno tudi s soglasjem pristojnih organov družbe Hiše prihodnosti d.o.o.. 

 

 

Dne 25.7.2016 

 

 

       direktor Roman Didović 

 

 

 

 

 

 

 
















































































































































