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Na podlagi tretje alineje 23. člena Zakona 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)(v nadaljevanju ZSPDSLS) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) (v
nadaljevanju Uredba) Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran, dne 15.11.2017 objavlja

NAMERO
O SKLENITVI NEPOSREDNE (MENJALNE) POGODBE
Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, Ankaran objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne
pogodbe, katere predmet je menjava nepremičnin v lasti Občine Ankaran in sicer nepremičnin:
- s parc. št. 865/1 k.o. Ankaran, do celote,
- s parc. št. 867 k.o. Ankaran, do celote,
- s parc. št. 868/5 k.o. Ankaran, do celote ter
- s parc. št. 866 k.o. Ankaran, do 2/3.
Zaradi dejanske povezanosti zgornjih nepremičnin se bo menjalna pogodba sklenila za menjavo vseh
zgoraj navedenih nepremičnin skupaj in ne posamično. Menjalna pogodba se bo sklenila za menjavo
predmetnih nepremičnin, z morebitnim doplačilom, z ustreznimi nepremičninami na območju Občine
Ankaran (v katastrskih občinah Ankaran, Oltra, Jernej in Hribi) potrebnih za realizacijo investicij v
javno infrastrukturo in druge investicije oziroma ureditve v javnem interesu, predvidene z razvojnimi
scenariji Občine Ankaran, ki so podlaga za pripravo Občinskega prostorskega načrta občine Ankaran.
Občina Ankaran si pridružuje pravico kadarkoli, brez utemeljitve razlogov, do sklenitve pravnega
posla, postopek sklenitve menjalne pogodbe za menjavo nepremičnine ustaviti (prekiniti) ter
odstopiti od sklenitve pogodbe. Ponudniki se s podajo menjalne ponudbe strinjajo s pravico Občine
Ankaran do ustavitve predmetnega postopka in izjavljajo, da se odpovedujejo morebitnim
odškodninskim zahtevkom zoper Občino Ankaran v primeru, da le-ta pred sklenitvijo pravnega posla
brez utemeljenega razloga ustavi (prekine) postopek za menjavo nepremičnin ter odstopiti od
sklenitve pogodbe.

V skladu s tretjo alinejo 23. člena ZSPDSLS in 40. členom Uredbe se bo menjava (z morebitnim
doplačilom) zadevnih nepremičnin izvedla s sklenitvijo neposredne pogodbe, ki se bo sklenila po 15
dneh od objave te namere na spletni strani Občine Ankaran.
Občina Ankaran
Župan
Gregor Strmčnik

Objavljeno:
- Spletna stran Občine Ankaran: http://obcina-ankaran.si/uradne-objave/

