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7/D 
 

 

O S N U T E K 

 
 

M E N J A L N A    P O G O D B A 
 

 

 

ki sta jo sklenila : 

 

 
1. OBČINA KANAL OB SOČI, Trg svobode 23, Kanal, ki jo zastopa župan Andrej Maffi, 

M.Š. 5881820000 
      /v nadaljnjem besedilu pogodbe kot prvopogodbena stranka/ 

 
in 
 

2. SALONIT ANHOVO d.d., Anhovo 1, Deskle, ki ga zastopa ______________ 
M.Š. 5043816000 

             /v nadaljnjem besedilu pogodbe kot drugopogodbena stranka/ 
 

 

kakor sledi : 

 

 

 

 

I. 

 

Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata : 

 

a) da je prvo pogodbena stranka poleg ostalih tudi lastnica naslednjih nepremičnin : 

- parc. št. 359/1, 360/1, 361/0, 362/0, 366/0, 367/0, 380/1, 391/12, 798/8 in 800/3 vse k.o. 2270-

Morsko, ter  

- parc. št. 666/3, 764/0, 797/107, 797/108, 797/109, 846/4, 847/3, 849/1, 850/2, 850/3, 4099/1, 

4100/7, 4100/8,   4104/4, 4104/5, 4104/6 in 4156/0 vse k.o. 2276-Deskle, 

 

b) da se zgoraj navedene nepremičnine nahajajo na območju kamnoloma Rodež in Perunk, oziroma 

neposredno mejijo na območje navedenega kamnoloma, 

 

c) da drugo pogodbena stranka, ki je tudi uporabnica prej navedenega kamnoloma, želi vse zgoraj 

navedene nepremičnine pridobiti v last, 



2 

 

 

d) da je drugo pogodbena stranka pripravljena v zameno za zgoraj navedene nepremičnine odstopiti 

prvo pogodbeni stranki naslednje svoje nepremičnine : 

- parc. št. 333/2, 333/3, 333/7, 333/12, 333/13, 333/15, 333/16, 333/17, 333/8, 333/14, 4198/7, 

4198/1, 4198/4, 4198/8, 4198/10, 4198/12, 4198/14  in 4198/15 vse k.o. 2276-Deskle, ki v 

naravi predstavljajo funkcionalna zemljišča k stavbam, dostopne ceste, zemljišča ob državni 

cesti, del le-teh pa je primeren za urejanje javnih zelenic znotraj naselij, 

- parc. št. 1522/42, 1626/1 in 1625/0 vse k.o. 2274-Anhovo preko katerih poteka kategorizirana 

lokalna cesta LC 163 131 Rodež-Anhovo-Ložice-Plave, 

- parc. št. 607/2 k.o. 2276-Deskle, 

- parc. št. 1522/14 in 1522/17 obe k.o. 2274-Anhovo, na katerih bi bilo možno urediti obrtno 

cono, 

 

e) da je prvo pogodbena stranka zainteresirana za s strani drugo pogodbene stranke predlagano 

menjavo, zaradi česar je bil z odločbo številka ________ z dne _________ vsem v točki a) 

navedenim parcelam odvzet status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, kar ja v zemljiški 

knjigi tudi že poočiteno, 

 

f) da je občinski svet prvo pogodbene stranke s sklepom sprejetim na seji dne _________ v točki a) 

navedene nepremičnine uvrstil v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 

2014, 

 

g) da so bile vse zgoraj navedene nepremičnine ocenjene s strani sodnega cenilca in izvedenca 

__________, kateri je vrednost v točki a) navedenih nepremičnin last prvo pogodbene stranke 

ocenil na __________ EUR, vrednost v točki d) navedenih nepremičnin last drugo pogodbene 

stranke pa na __________  EUR. 

 

 

 

II. 

 

S to pogodbo prvo pogodbena stranka izroča menjalnim potom drugo pogodbeni stranki nepremičnine s 

parc. št. parc. št. 359/1, 360/1, 361/0, 362/0, 366/0, 367/0, 380/1, 391/12, 798/8 in  800/3  vse k.o. 2270-

Morsko, ter parc. št. 666/3, 764/0, 797/107, 797/108, 797/109, 846/4, 847/3, 849/1, 850/2, 850/3, 4099/1, 

4100/7, 4100/8,   4104/4, 4104/5, 4104/6  in 4156/0 vse k.o. 2276-Deskle,  kot to izhaja iz točke I. a in b te 

pogodbe. 

 

Drugo pogodbena stranka pa prav tako menjalnim potom izroča prvo pogodbeni stranki nepremičnine s 

parc. št. parc. št. 333/2, 333/3, 333/7, 333/12, 333/13, 333/15, 333/16, 333/17, 333/8, 333/14, 4198/7, 

4198/1, 4198/4, 4198/8, 4198/10, 4198/12, 4198/14 in 4198/15 vse k.o. 2276-Deskle, parc. št. 1522/42, 

1626/1 in 1625/0 vse k.o. 2274-Anhovo , parc. št. 607/2 k.o. 2276-Deskle, ter parc. št. 1522/14 in 1522/17 

obe k.o. 2274-Anhovo,  kot to izhaja iz točke I. d te pogodbe. 

 

Pogodbeni stranki sprejmeta nepremičnine, ki so jima bile odstopljena s strani druge stranke v last in 

posest in se zavežeta od podpisa te pogodbe dalje plačevati od prejetih nepremičnin vse davke in druge 

obveznosti, ki se po predpisih plačujejo od tovrstnih nepremičnin. 



3 

 

 

III. 

 

Prvo pogodbena stranka OBČINA KANAL OB SOČI, Trg svobode 23, Kanal, M.Š. 5881820000 na podlagi 

sklenjene pogodbe izrecno dovoljuje, da se pri nepremičninah parc. št. parc. št. 359/1, 360/1, 361/0, 362/0, 

366/0, 367/0, 380/1, 391/12, 798/8 in 800/3 vse k.o. 2270-Morsko, ter parc. št. 666/3, 764/0, 797/107, 

797/108, 797/109, 846/4, 847/3, 849/1, 850/2, 850/3, 4099/1, 4100/7, 4100/8, 4104/4, 4104/5, 4104/6 in 

4156/0 vse k.o. 2276-Deskle, vknjiži lastninska pravica v korist osebe z imenom : 
 
SALONIT ANHOVO d.d.,  
Anhovo 1, Deskle,  
M.Š. 5043816000                                                                                                                             do celote. 
 
 
 

Drugo pogodbena stranka SALONIT ANHOVO d.d., Anhovo 1, Deskle,  M.Š. 5043816000 na podlagi 

sklenjene pogodbe izrecno dovoljuje, da se pri nepremičninah s parc. št.  333/2, 333/3, 333/7, 333/12, 

333/13, 333/15, 333/16, 333/17, 333/8, 333/14, 4198/7, 4198/14, 198/4, 4198/8, 4198/10, 4198/12, 4198/14 

in 4198/15 vse k.o. 2276-Deskle, parc. št. 1522/42, 1626/1 in 1625/0 vse k.o. 2274-Anhovo , parc. št. 607/2 

k.o. 2276-Deskle, ter parc. št. 1522/14 in 1522/17 obe k.o. 2274-Anhovo,  vknjiži lastninska pravica v korist 

osebe z imenom : 

 
OBČINA KANAL OB SOČI,  
Trg svobode 23, Kanal,  
M.Š. 5881820000                                                                                                                             do celote. 
 

 

 

IV. 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so nepremičnine, ki jih na podlagi te pogodbe pridobi v last prvo 

pogodbena stranka vredne ______________ EUR, nepremičnine, ki jih na isti podlagi pridobi v last drugo 

pogodbena stranka pa so vredne _____________ EUR. 

 

Stranki istočasno ugotavljati, da gre za zamenjavo enakovrednih nepremičnin in zato ne prihaja v poštev 

nikakršno doplačilo morebitne razlike v vrednosti. 

 

 

V. 

 

Glede stroškov, ki bodo nastali s to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita, da ____________________ 

 

 

VI. 

 

Vsaka izmed pogodbenih strank je upravičena vložiti ustrezen predlog za  ureditev zemljiškoknjižnega 

stanja na podlagi določil te pogodbe. 
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VII. 

 

Ta pogodba je podpisana v 4 izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 1 izvod, 2 izvoda pa sta 

namenjena za postopek njene uveljavitve. 

 

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

 

 

 

 

DRUGO POGODBENA STRANKA :                                         PRVO POGODBENA STRANKA : 

 
SALONIT ANHOVO d.d.                                                                  OBČINA KANAL OB SOČI 
____________________                                                                                  Župan 
                                                                                                                     Andrej Maffi 

 

 

 

Datum :                                                                                  Datum: 

                                                                                             Številka: 

 


