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Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana, na podlagi  smiselne 
uporabe 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja  

NAMERO ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

1. Predmet menjave so nepremičnine, ki so v lasti Republike Slovenije, in sicer:

a) katastrska občina 1733 BIZOVIK:
- parcela 882/5 v izmeri 487 m2, v naravi nepozidano stavbno zemljišča;
- parcela 882/3 v izmeri 775 m2, v naravi nepozidano stavbno zemljišče;
- parcela 888/3 v izmeri 800 m2, v naravi nepozidano stavbno zemljišče, vsa namenjena in 

predvidena za bodočo večstanovanjsko gradnjo v Bizoviku.

b) katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO:
- parcela 245/2 v izmeri 110 m2, v naravi javna površina, del javne kategorizirane ulice Štula,
- parcela 246/19 v izmeri 63 m2, v naravi javna površina, del javne kategorizirane ulice Štula.

c) katastrska občina 1730 MOSTE, v solastniškem deležu do 247/2439:
- parcela 127/53 celotni izmeri 18.338 m2, pri čemer površina solastniškega deleža RS, 1.857 

m2, v naravi javna površina, del Letališke ceste, predvidena za razširitev oz. rekonstrukcijo.

Nepremičnine so zemljiškoknjižno urejene in proste bremen.

2. Vrsta pravnega posla in sklenitev pogodbe

Menjalna pogodba se sklepa po metodi neposredne pogodbe.

3. Sklenitev pogodbe

Vsaka stranka plača davek na promet svojih nepremičnin oz. davek na dodano vrednost, Vse 
druge stroške, nastale v zvezi s pogodbo, kot so notarska overitev, taksa za zemljiškoknjižni 
predlog, plača vsak stranka zase.

Nepremičnine se bodo menjale po načelu videno-kupljeno, zato morebitnih reklamacij po 
sklenitvi menjalne pogodbe ne bodo upoštevane.

mag. Matej Tonin
minister
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