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OBČINA PIVKA 
      Župan  
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka 
Tel. 05 7210 100/fax. 05 72 10 102 
e-pošta: obcina@pivka.si 
 
Datum: 22.06.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE PIVKA 
 

ZADEVA:  Sklep o soglasju k sodni poravnavi v postopku opr. št. I Pg 349/2019 

 

 

Obrazložitev:  

Pred Okrožnim sodiščem v Kopru se vodi gospodarski postopek pod opr. št. I Pg 349/2019, 
začet na podlagi tožbe Metalka Commerce d.d. zoper Občina Pivka zaradi plačila 
233.874,92 EUR s pp. Znesek se nanaša na preveč zaračunani znesek nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za nepremičnine, ki so bile predmet prodaje v stečajnem 
postopku podjetja Javor Pivka d.d.-v stečaju.  

Občina Pivka je na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine 
Pivka (Ur.l. RS, št. 15/2010) finančnemu uradu posredovala podatke za odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča za zavezanca Javor Pivka d.d. za leto 2018 ter ob 
predpostavki, da nepremičnine niso v rabi, posredovala podatke za obračun v višini 10-
kratnika nadomestila običajnega NUSZ. Javor Pivka d.d. se na tako izdano odločbo 
finančnega urada sicer ni pritožil, kljub temu nadomestila zavezanec ni plačal. Zoper Javor 
Pivka d.d. je bil dne 10.10.2018 začet stečajni postopek. Občina je v postopek stečaja 
prijavila tudi vse terjatve iz naslova neplačanega NUSZ.  

Skladno z določbo 371. člena v zvezi s četrtim odstavkom 226. člena ZFPPIPP se neplačano 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za obdobje od začetka stečaja pa do prodaje 
nepremičnin iz stečajne mase, kot prednostno poplača iz vrednosti posebne stečajne mase. 
Glede na končni načrt razdelitve posebne razdelitvene mase št. 4 stečajnega dolžnika Javor 
Pivka d.d. - v stečaju, ki ga je dne 29.8.2019 objavil stečajni upravitelj znaša znesek 
nadomestila 259.861,02 EUR. Navedeni znesek upošteva 10 kratnik nadomestila.  

V tožbi pod opr. št. I Pg 349/2019  utemeljujejo, da je bil 10 kratnik zaračunan neupravičeno, 
saj se v letu 2018 okoliščine, ki so bile podlaga za odmero nadomestila v preteklih letih, 
dejansko niso spremenile, saj ni bilo sprememb komunalne in druge opremljenosti stavbnih 
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zemljišč ali njihove namembnosti, niti sprememb glede smotrne uporabe in je tožeča stranka 
na podlagi sklenjene Pogodbe o celostnem upravljanju nepremičnin, sklenjene s stečajnim 
dolžnikom Javor Pivka d.d. - v likvidaciji, upravljala nepremičnine ter v veljavi vzdrževala 
najemne pogodbe. Ne oporekajo pa plačilu NUSZ, ki je obračunan brez 10 kratnika 
nadomestila, in znaša 25.986,10 EUR.  

Glede na to, da je postopek na sodišču že začet, pa je nasprotna stranka pripravljena na 
sporazumno rešitev spora glede terjatve občine. Slednje je interes tudi občine, saj ni 
zagotovila, da bi v postopku na sodišču zdržala utemeljitev občine glede zaračuna 10 
kratnika NUSZ za nepremičnine, za katere nasprotna stranka dokazuje, da so bile v uporabi.   

Stranki sta v postopku pogajanja dosegli dogovor, da se hkrati z dogovorom glede 
upoštevanja normalne višine NUSZ, s sodno poravnavo uredijo tudi lastninskopravna 
razmerja na nepremičninah, ki so v lasti Metalka Commerce d.d., vendar jih občina potrebuje 
za izgradnjo javne infrastrukture (ureditev parkirnih površin, dostopne ceste do občinske 
stavbe, izgradnje obvoznice Pivka, obvozne ceste od Tovarniške mimo gasilskega doma do 
Snežniške ceste, Tovarniška pot, črpališče). S strani lastnika je izražen interes za prenos 
lastništva na teh nepremičninah v korist občine, precejšen del zemljišč se v last občine 
prenaša brezplačno. Prenos nepremičnin na podlagi sodne poravnave je v javno korist.  

Predmet predloga sodne poravnave je: 

1) zmanjšanje terjatve Občine Pivka iz naslova Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
za obdobje od začetka stečaja (10.10.2018) do prodaje nepremičnin iz stečajne mase, tako 
da se 10-kratnik NUSZ zmanjša na višino normalnega NUSZ kar predstavlja znesek 
25.986,10 EUR, razlika terjatve (v višini 9-kratnika normalnega NUSZ) v znesku 233.874,92 
EUR pa s sklenitvijo poravnave umika; 

2) prodaja oz. brezplačen prenos lastninske pravice v korist Občine Pivka na nepremičninah, 
ki jih Občina potrebuje zaradi omogočanja dosege javnega interesa, po prodajni ceni, kot 
navedeno v spodnji tabeli:  

Parcelna 
številka Katastrska občina Površina parcele Cena na m2 Cena za nepremičnino 

Seznam 1     

4148/152 2501-Petelinje 98,00 17,50 € 1.715,00 € 

4200/8 2501-Petelinje 29,00 17,50 €      507,50  € 

4148/154 2501-Petelinje 51,00 17,50 € 892,50 € 

4148/150 2501-Petelinje 701,00 10,00 € 7.010,00 € 

4200/10 2501-Petelinje 20,00 10,00 € 200,00 € 

4148/103 2501-Petelinje 393,00 10,00 € 3.930,00 € 

4148/87 2501-Petelinje 12,00 10,00 €   120,00 € 

4148/111 2501-Petelinje 128,00 0 € 0 € 

4148/110 2501-Petelinje 70,00 0 € 0 € 

4148/107 2501-Petelinje 681,00 0 € 0 € 
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4148/105 2501-Petelinje 1.351,00 0 € 0 € 

4148/113 2501-Petelinje 32,00 0 € 0 € 

SKUPAJ  3566 m2  13.867,50 € 

Seznam 2     

4148/51 2501-Petelinje 217,00 17,50 € 3.797,50 € 

4148/159 2501-Petelinje 539,00 17,50 € 9.432,50 € 

SKUPAJ  756,00  13.230,00 € 

Seznam 3     

4148/158 2501-Petelinje 105,00 10,00 € 1.050,00 € 

4148/157 2501-Petelinje 85,00 10,00 € 850,00 € 

4148/90 2501-Petelinje 247,00 10,00 € 2.470,00 € 

  437 m2             4.370,00 € 

   
Znesek 22 % 
DDV                 961,40 € 

SKUPAJ   
Znesek z 22 % 
DDV              5.331,40 € 

     

 

Občina pridobi v last nepremičnine za 31.467,50 EUR, dejanska vrednost nepremičnin pa je 
bila preverjena s cenitvijo sodno zapriseženega cenilca in znaša 347.229,28 EUR.    

2.1) Na nepremičninah z ID znakom: parcela 2501 4148/150 in parcela 2501 4200/10, ki 
bodo postale last Občine, se ustanovi trajna in brezplačna stvarna služnost hoje in vožnje z 
vsemi prevoznimi sredstvi za potrebe dostopa do gospodujočih nepremičnin z ID znaki: 
parcela 2501 4148/17, parcela 2501 4148/151, parcela 2501 4148/155, parcela 2501 
4148/104 in parcela 2501 4148/19. V kolikor bo katera od služečih nepremičnin opredeljena 
kot javno dobro, se služnost izbriše. 

2.2) Pri nepremičninah z ID znaki parcela 2501 4148/51 in parcela 2501 4148/159 se 
lastninska pravica v korist Občine prenaša za potrebe morebitnih menjav zemljišč pri 
izgradnji obvoznice Pivka. V primeru, da Občina Pivka v roku dveh let od sklenitve sodne 
poravnave ne bi navedenih nepremičnin zamenjala za druge nepremičnine oz. z javno ali 
zasebno listino izkazala, da so ji le te potrebne za menjavo nepremičnin za gradnjo 
obvoznice, se prodajna pogodba v tem delu razveže in je tožena stranka Občina Pivka 
dolžna izdati zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice pri nepremičninah z ID 
znakom: parcela 2501 4148/51 in parcela 2501 4148/159 v korist Metalke Commerce d.d. 
oziroma njenega pravne naslednika, in sicer v roku 8 dni od prejetega poziva, Metalka 
Commerce d.d. oziroma njen pravni naslednik pa ji je v istem roku dolžan vrniti prejeto 
kupnino v neobrestovanem znesku. 

2.3) Lastninska pravica na nepremičninah z ID znakom: parcela 2501 4148/111, parcela 
2501 4148/110, parcela 2501 4148/107, parcela 2501 4148/105, parcela 2501 4148/113 se v 
korist občine prenaša za potrebe izgradnje obvozne ceste oz. povezave za center mesta 

Pivka. Cesto zgradi občina na lastne stroške tako, da bo vsem nepremičninam, ki bodo 
mejile na obvozno cesto za center mesta Pivka, zlasti pa nepremičninam parcela 2501 
4148/104, parcela 2501 4148/155, parcela 2501 4148/106, omogočila priključek na obvozno 
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cesto z vsemi prevoznimi sredstvi, ki ga bo dovoljeval standard ceste in namenskost 
nepremičnin. Za gradnje, ki bodo navezane na navedeno obvozno cesto se bo, skladno z 
veljavno zakonodajo, za stroške izračuna komunalnega prispevka upoštevalo brezplačen 
prenos zemljišč v last občine. 

2.4) v kolikor tožeča stranka postane zemljiškoknjižni lastnik nepremičnin z ID znaki parcela 
2501 4140/11, parcela 2501 4140/12 in parcela 2501 4140/13, ki v naravi predstavljajo del 
kategorizirane ceste ter objekte gospodarske javne infrastrukture in niso bile predmet 
prodaje v stečajnem postopku, se le-ta zavezuje skleniti s toženo stranko prodajno pogodbo, 
s katero bo prenesla lastninsko pravico na navedenih nepremičninah v korist tožene stranke 
in za realizacijo navedenega izdati ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo, za ceno v višini 10,00 
EUR/m2 v roku 6 mesecev po pridobitvi lastninske pravice tožeče stranke na v tej točki  
navedenih nepremičninah.  

2.5) Pravdni stranki se nadalje sporazumeta, da se za izgradnjo obvoznice Pivke uporabi del 
zemljišč ob Snežniški cesti v lasti tožeče stranke. Ob sedanji regionalni cesti se bo z 
rekonstrukcijo za potrebe izgradnje obvoznice zgradilo ustrezen pločnik, kolesarsko stezo, 
javno razsvetljavo zavijalni pas, avtobusna postajališča ter uredilo dostope iz obvoznice po 
predpisih. Na predvideni ureditvi zavijalnega pasu ter na predvideni ureditvi avtobusnega 
postajališča sta stranki sporazumni, da je lahko poseg do 6 m od sedanje parcelne meje ob 
glavni cesti na preostalem delu pa do 3m. Posegi ne sežejo na stavbe. Površina do 700m2 
se prenese v last tožene stranke brezplačno razlika nad to kvadraturo pa tožena stranka 
plača po ceni 30 eur/m2.  Tožeča stranka se zavezuje, da zemljišč, ki so predmet dogovora 
po tem odstavku ne bo odtujila.  
 

3) izdaja zemljiškoknjižnega dovolila Občine Pivka za izbris tistih služnosti, ki so vknjižene v 
korist Občine, vendar se služnost na njih ne izvršuje (izbris na tistih nepremičninah, kjer se je 
služnost prenesla z delitvijo nepremičnin)   

Cilji  

S sklenitvijo sodne poravnave bodo med pravdnima strankama razrešena vsa razmerja iz 
postopka, ki se vodi pred sodiščem Opr. št. I Pg 349/2019, sodni postopek se zaključi. 
Pravdni stranki nosita vsaka svoje stroške postopka. 

 

         Župan: 
             Robert Smrdelj, I.r.    
                                                           

 

 

 

 

OBČINA PIVKA        (predlog)  
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OBČINSKI SVET 

Na podlagi 16. člena Statuta Občina Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 
52/07,  54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na __. seji, dne _______ sprejel 
naslednji 

 

SKLEP  

1.  

Občinski svet Občine Pivka soglaša s sklenitvijo sodne poravnave v sodnem sporu med 
podjetjem Metalka Commerce d.d.  in Občno Pivka, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v 
Kopru pod Opr. št. I Pg 349/2019, s katero se v postopku stečaja zmanjša terjatev Občine 
Pivka iz naslova Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za obdobje od začetka 
stečaja (10.10.2018) do prodaje nepremičnin iz stečajne mase, tako da se 10-kratnik NUSZ 
zmanjša na višino normalnega NUSZ kar predstavlja znesek 25.986,10 EUR, razliko terjatve 
(v višini 9-kratnika normalnega NUSZ) v znesku 233.874,92 EUR pa Občina s sklenitvijo 
poravnave umika.  

2. 

Občinski svet Občine Pivka nadalje ugotavlja, da je zmanjšanje terjatve, kot je opredeljena v 
prejšnjem odstavku, dodatno utemeljeno ob pogoju prenosa lastništva v korist Občine na 
tistih nepremičninah, ki so potrebne za dosego javne koristi in po katerih je predvidena ali pa 
je že zgrajena javna infrastruktura, zato soglaša, da se s sodno poravnavo v last Občine 
Pivka prenesejo oz. odkupijo naslednje nepremičnine, katerih lastnik je Metalka Commerce 
d.d. oz. s sodno poravnavo izvedejo sledeči postopki:  

- nakup nepremičnin z ID znaki parcela 2501 4148/152, parcela 2501 4200/8, parcela 
2501 4148/154, parcela 2501 4148/150, parcela 2501 4200/10, parcela 2501 4148/103, 
in parcela 2501 4148/87, za potrebe ureditve dostopa in parkirišča k občinski stavbi, 
parkirišča pred poslovno stavbo Javor ter zemljišče, kjer je že postavljeno črpališče, v 
skupni izmeri 1304 m2 za kupnino v višini 13.867,50 €  

- nakup nepremičnin z ID znaki parcela 2501 4148/158, parcela 2501 4148/157 in parcela 
2501 4148/90, za potrebe razširitve Tovarniške v skupni izmeri 437m2, za kupnino v 
višini 4.370,00 € brez DDV oz. 5.331,40 € z vključenim 22 % DDV; 

- neodplačen prenos nepremičnin z ID znaki parcela 2501 4148/111, parcela 2501 
4148/110, parcela 2501 4148/107, parcela 4148/105 in parcela 4148/113, v skupni izmeri 
2262 m2, za potrebe izgradnje obvozne ceste za center mesta Pivka. Skladno z veljavno 
zakonodajo se pri obračunu komunalnega prispevka za gradnje, ki bodo navezane na to 
obvozno cesto, upošteva brezplačen prenos zemljišč v last občine.  

- nakup nepremičnin z ID znakom parcela 2501 4148/51 in parcela 2501 4148/159 v 
skupni površini 756 m2, za kupnino v višini 13.230,00 €, za potrebe morebitnih menjav pri 
urejanju lastništva za potrebe izgradnje obvoznice Pivka. V kolikor menjave niso 
realizirane v roku 2 let, se prodajna pogodba v tem delu razveže, Občina pa je prodajalcu 
oz. njegovemu pravnemu nasledniku dolžna vrniti prejeto kupnino v neobrestovanem 
znesku; 
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- nakup nepremičnin z ID znaki parcela 2501 4140/11, parcela 2501 4140/12 in parcela 
2501 4140/13, ki v naravi predstavljajo del kategorizirane ceste ter objekte gospodarske 
javne infrastrukture; nepremičnine so še vedno v lasti podjetja Javor d.d., v kolikor na teh 
lastništvo teh nepremičnin preide v last podjetja Metalka Commerce d.d., se jih zaveže 
prodati občini po ceni 10,00 EUR/m2 v roku 6 mesecev po pridobitvi lastninske pravice;  

- nakup delov nepremičnin ob Snežniški cesti za potrebe izgradnje obvoznice Pivka 
(izgradnja pločnika, kolesarske steze, javne razsvetljave, zavijalni pas, avtobusna 
postajališča ter ureditev dostopov iz obvoznice po predpisih). Parcelacija potrebnih 
površin se izvede na podlagi projektne dokumentacije, pri čemur se površina do 700 m2 
prenese v last Občine brezplačno, razliko nad to kvadraturo pa plača občina po ceni 30 
EUR/m2;  

- ustanovitev trajne in brezplačne stvarne služnosti hoje in vožnje z vsemi prevoznimi 
sredstvi na služečih nepremičninah z ID znakom parcela 2501 4148/150 in parcela 2501 
4200/10 do gospodujočih nepremičnin v lasti Metalke Commerce d.d. z ID znaki: parcela 
2501 4148/17, parcela 2501 4148/151, parcela 2501 4148/155, parcela 2501 4148/104 in 
parcela 2501 4148/19. V kolikor bo katera na služečih nepremičnin opredeljena kot javno 
dobro, se služnost izbriše.  

3. 

Predmet sodne poravnave je tudi izdaja zemljiškoknjižnih dovolil Občine Pivka za izbris tistih 
služnosti na nepremičninah v lasti podjetja Metalka Commerce d.d., ki so vknjižene v korist 
Občine, vendar se služnost na njih ne izvršuje (izbris na tistih nepremičninah, kjer se je 
služnost prenesla z delitvijo nepremičnin)   

4. 

Občinski svet pooblašča župana za podpis poravnave v zadevi Opr. št.: I Pg 349/2019, 
pooblastilo velja tudi za primere nebistvenih sprememb oz. uskladitev v sodni poravnavi.  

5. 

 Ta sklep začne veljati takoj.  

                                                                                                              Župan 
   Robert Smrdelj  

Štev.:  
Pivka,  
 

Sklep prejmejo:  
1. Spis, tu  
2. Okrožno sodišče v Ljubljani 
3. Arhiv občinskega sveta, tu 


