


















































































































































































































































































































































































































































































































AVETINA, družba za poslovne storitve, d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, 
matična številka: 1839764000,  DŠ: SI95351434, ki jo zastopa odvetnik mag. Bogomir 
Horvat iz Kopra 
 
(v nadaljevanju: »tožeča stranka«) 
 
in 
 
OBČINA BREZOVICA, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani, matična 
številka: 5874971000, davčna številka: SI10773703 
ki jo zastopa Odvetniška pisarna Tekavc d.o.o. iz Ljubljane 
 
(v nadaljevanju: »tožena stranka«) 
 
skupaj imenovani tudi pravdni stranki 
 
skleneta naslednjo 
 
 

SODNO PORAVNAVO  
 

1. člen 
 
Stranki te sodne poravnave uvodoma ugotavljata: 

- da je naslovno sodišče v predmetni zadevi izdalo vmesno sodbo in sklep, opr. 
št. VIII Pg 3164/2010 z dne 28.10.2014, s katerim je sodišče odločilo, da je 
tožbeni zahtevek, s katerim tožeča stranka od tožene stranke zahteva plačilo 
škode z zakonskimi zamudnimi obrestmi, po podlagi utemeljen; 

- da sta vmesna sodba in sklep z dne 28.10.2014 pravnomočna, saj je Višje 
sodišče v Ljubljani s sodbo, opr. št. I Cp 410/2015 z dne 15.4.2015  pritožbo 
tožene stranke zavrnilo; 

- da je bila dne 25.7.2017 zavrnjena revizija tožene stranke zoper vmesno sodbo 
in sklep tega sodišča, opr. št. VIII Pg 3164/2010 z dne 28.10.2014;  

- da je tožeča stranka izključna lastnica nepremičnin: ID znak parcela 1724 
593/33 površine 268 m2, na kateri stoji stavba z naslovom Podpeška cesta 49 
C, Brezovica pri Ljubljani (št. stavbe po GURSU: 4027 v k. o. 1724 Brezovica), 
ID znak parcela 1724 593/34 površine 223 m2, na kateri stoji stavba z 
naslovom Podpeška cesta 49 D, Brezovica pri Ljubljani (št. stavbe po GURSU: 
4028 v k. o. 1724 Brezovica), ID znak parcela 1724 593/35 površine 227 m2, 
na kateri stoji stavba z naslovom Podpeška cesta 49 E, Brezovica pri Ljubljani 
(št. stavbe po GURSU: 4029 v k. o. 1724 Brezovica) in ID znak parcela 1724 
593/36 površine 257 m2, na kateri stoji stavba z naslovom Podpeška cesta 49 
F, Brezovica pri Ljubljani (št. stavbe po GURSU: 4030 v k. o. 1724 Brezovica); 

- da so vse stavbe, ki so navedene v prejšnji alineji te sodne poravnave neto 
tlorisne površine 218,5 m2;  
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- da stavbe iz prejšnje alineje niso dokončane niti vseljene, saj še ni izvedeno: 
finalizacija elektro instalacij, izdelava kopalnic s sanitarno opremo, keramika, 
notranja vrata, tlaki, obdelave stopnic in stopniščna ograja, ogrevalna telesa 
(radiatorji in peč na plin- strojne instalacije), zaključne površine (tlaki, stene, 
stropovi); 

- sta na nepremičninah ID znak parcela 1724 593/33, ID znak parcela 1724 
593/34, ID znak parcela 1724 593/35 in ID znak parcela 1724 593/36 vpisani 
omejitvi: ID pravice/ zaznambe 18698745 - vknjižen užitek na podlagi 
notarskega zapisa Pogodbe o ustanovitvi osebne služnosti- užitka z dne 
11.5.2017, opr. št. SV 393/17 v korist Marte in Francija Boštjančiča in ID 
pravice/ zaznambe 18739986- hipoteka na podlagi Posojilne pogodbe z 
dogovorom o obročnem poplačilu posojila in z ustanovitvijo hipoteke, z dne 
7.6.2017, za zavarovanje posojilne terjatve do višine glavnice 391.485,80 EUR, 
ki zapade v plačilo v obrokih, dogovorjenih v II. členu navedene pogodbe, pri 
čemer zadnji obrok zapade v plačilo dne 15.2.2031, v primeru zamude vsakega 
posameznega obroka z zakonskimi zamudnimi obrestmi oz. v primeru zamude 
s plačilom posameznega obroka skladno s III.  členom navedene pogodbe z 
odpoklicem celotnega posojila, v  imetnika Francija Boštjančiča, 

- da je Franci Boštjančič pokojen, 
- da je na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. I D 

2097/2019 z dne 15.6.2020 dedinja hipoteke ID 18739986 zapustnikova hči 
Tina Boštjančič Mlinarič, Topniška 27, 1000 Ljubljana, 

- da je za stavbo št. 4027 k. o. 1724 Brezovica izdano pravnomočno uporabno 
dovoljenje Upravne enote Ljubljana, Izpostava Vič- Rudnik, št. 351-397/2008-
6 z dne 25.3.2008; 

- da je za stavbo št. 4028 k. o. 1724 Brezovica izdano pravnomočno uporabno 
dovoljenje Upravne enote Ljubljana, Izpostava Vič- Rudnik, št. 351-396/2008-
6 z dne 25.3.2008; 

- da je za stavbo št. 4029 k. o. 1724 Brezovica izdano pravnomočno uporabno 
dovoljenje Upravne enote Ljubljana, Izpostava Vič- Rudnik, št. 351-395 /2008-
6 z dne 25.3.2008; 

- da je za stavbo št. 4030 k. o. 1724 Brezovica izdano pravnomočno uporabno 
dovoljenje Upravne enote Ljubljana, Izpostava Vič- Rudnik, št. 351-394 /2008-
6 z dne 25.3.2008; 

- da je bilo pravnomočno gradbeno dovoljenje, št. 351-1369/2007-5, ki ga je 
dne 18.7.2007 pravnemu predniku tožeče stranke Franciju Boštjančiču izdala 
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Vič- Rudnik za stavbe 4027, 4028, 4029 in 
4030, vse k. o. 1724 Brezovica, z odločbo Upravne enote Ljubljana, št. 351-
1369/2007-67 z dne 1.6.2015 v zvezi z odločbo Ministrstva za okolje in prostor, 
št. 35108-127/2015-3-1065-07 z dne 30.9.2015 in sodbo Upravnega sodišča 
RS, opr. št. I U 1601/2015-9 z dne 15.9.2016 pravnomočno razveljavljeno, 

- da je tožeča stranka izključna lastnica nepremičnine ID znak parcela 1724 
593/30, ki predstavlja del dostopne poti do stavb 4027, 4028, 4029 in 4030, 
vse k. o. 1724 Brezovica in gre v naravi za asfaltirano, t. j. pozidano stavbno 
zemljišče površine 75 m2, 
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- so na nepremičnini ID znak parcela 1724 593/30 vpisane omejitve: ID: pravice/ 
zaznambe 12618441- vknjižena stvarna služnost, ID: 12618443 pravice/ 
zaznambe: vknjižena stvarna služnost, ID pravice/ zaznambe: 12618442- 
vknjižena stvarna služnost, ID pravice/ zaznambe: 12618444- vknjižena 
stvarna služnost, ID pravice/ zaznambe: 18698745 - vknjižen užitek (kot 
podrobneje definiran v prejšnjih alinejah), ID pravice/ zaznambe: 18739986- 
vknjižena hipoteka (kot podrobneje definiran v prejšnjih alinejah), da so bile 
stvarne služnosti iz prejšnje alineje vknjižene na podlagi služnostne pogodbe z 
dne 27.2.2008, in sicer gre za služnostno pravico poti za hojo in vožnjo z vsemi 
motornimi vozili, pravico trasiranja, prekopa in položitve vseh komunalnih 
vodov, zlasti pa elektrike, kanalizacije, plina, vodovoda, CTV, telefonskega 
omrežja, njihovega obratovanja, dostopa do njih, nadzor, vzdrževanja, 
obnavljanje položenih komunalnih vodov ter priključitev nanj, kakor tudi 
asfaltiranje, vzdrževanje poti in čiščenje na služeči parceli št. 593/30 k. o. 1724 
Brezovica, in sicer pri ID pravice/ zaznambe 12618441 v korist vsakokratnega 
lastnika parcele št. 593/27 k. o. 1724 Brezovica, pri ID pravice/ zaznambe: 
12618442 v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 593/28, 593/31 in 593/32, 
vse k. o. 1724 Brezovica, pri ID pravice/ zaznambe: 12618443 v korist 
vsakokratnega lastnika parc. št. 593/28, 593/31 in 593/32, vse k. o. 1724 
Brezovica in ID pravice/ zaznambe: 12618444 v korist vsakokratnega lastnika 
parc. št. 593/28, 593/31 in 593/32, vse k. o. 1724 Brezovica,  

- da iz zemljiške knjige za nepremičnine ID znak parcela 1724 593/33, ID znak 
parcela 1724 593/34, ID znak parcela 1724 593/35 in ID znak parcela 1724 
593/36 ter ID znak parcela 1724 593/30 ne izhaja nobena ovira za sklenitev te 
sodne poravnave, 

- da je sodno postavljena izvedenka gradbene stroke Milenka Špenger Benko v 
tem postopku škodo zaradi manjvrednosti stavb, ki je nastala tožeči stranki, 
ocenila v višini 1.043.722,08 EUR, izvedenec ekonomske stroke Brane 
Podboršek pa je škodo iz naslova izgubljenega dobička v tem postopku ocenil 
v višini 272.821,62 EUR, kar pomeni, da skupaj ocenjena škoda, ki je tožeči 
stranki nastala v posledici ravnanj tožene stranke, znaša najmanj 1.316.543,70 
EUR, brez obresti 

- da je tožena stranka Občina Brezovica zainteresirana za nakup stavb 4027, 
4028, 4029 in 4030, vse k.o. 1724 Brezovica, ki so v lasti tožeče stranke, 

- da je sodno postavljeni izvedenec- cenilec gradbene stroke Jure Kern v tem 
gospodarskem sporu stavbe v lasti tožeče stranke ocenil na vrednost 
951.637,00 EUR na dan 19.1.2020 brez predpostavk brezplačne osebne 
služnosti v korist Marte Boštjančič, 

- da tožena stranka kupuje nepremičnine za zagotavljanje stanovanjskih in 
socialnih nalog občine 

 
2. člen 

 
Stranki te poravnave sklepata to sodno poravnavo z namenom mirne rešitve spora, ki 
se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. VIII Pg 3164/2010. 
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Stranki te sodne poravnave uredita sporno razmerje tako, da tožena stranka od tožeče 
stranke odkupi nepremičnine ID znak parcela 1724 593/33, ID znak parcela 1724 
593/34, ID znak parcela 1724 593/35, ID znak parcela 1724 593/36 in ID znak parcela 
1724 593/30 (v nadaljevanju skupaj imenovane kot: »Nepremičnine«), kot je določeno 
v nadaljevanju te poravnave. 
 

3. člen 
 
Tožeča stranka Avetina, poslovne storitve, d.o.o. proda, tožena stranka Občina 
Brezovica pa kupi nepremičnine ID znak parcela 1724 593/33, ID znak parcela 1724 
593/34,  ID znak parcela 1724 593/35 in ID znak parcela 1724 593/36, s stavbami, ki 
so zgrajene na teh parcelah in brez bremen ter nepremičnino ID znak parcela 1724 
593/30 z vknjiženimi stvarnimi služnostmi ID omejitve 12618441, 12618443, 
12618442 in 12618444. 
 
Tožeča stranka je dolžna zaznamovati vrstni red za prenos lastninske pravice na 
nepremičninah ID znak parcela 1724 593/33, ID znak parcela 1724 593/34,  ID znak 
parcela 1724 593/35 in ID znak parcela 1724 593/36 ter ID znak parcela 1724 593/30 
ter tega prenesti v korist tožene stranke.  
 
 

4. člen 
 
Tožena stranka Občina Brezovica se zaveže za nepremičnine, ki so navedene v 3.členu 
te sodne poravnave, plačati tožeči stranki Avetina, družba za poslovne storitve, d.o.o. 
skupno kupnino v višini 1.273.485,00 EUR (z besedo: 
milijondvestotriinsedemdesettisočštiristopetinosemdesettisoč EUR), in sicer: 
 
a) za nepremičnine ID znak parcela 1724 593/33, ID znak parcela 1724 593/34, ID 

znak parcela 1724 593/35 in ID znak parcela 1724 593/36 skupno kupnino v višini 
1.272.465,00 EUR, kar predstavlja: 

 
-   neto kupnino v višini 1.162.068,49 EUR (z besedo: milijonstodvainšestdesettisoč 
EUR in devetinštirideset centov) plus 
- 9,5 % DDV, kar predstavlja 110.396,51 EUR (z besedo: 

stodesettisočtristošestindevetdeset EUR in enainpetdeset centov) in 
 
b)  za nepremičnino ID znak parcela 1724 593/30 skupno kupnino v višini 1.020,00 
EUR, kar predstavlja: 
 

- neto kupnino v višini 1.000, 00 EUR (z besedo: tisoč EUR) plus 
- 2% davek na promet nepremičnin, kar predstavlja 20 EUR (z besedo: dvajset 
EUR).   

 
V izogib nejasnostim to pomeni, da neto kupnina za vsako od parcel 593/33, 593/34, 
593/35 in 593/36, vse k.o. 1724 Brezovica znaša 290.517,12 EUR + 9,5% DDV (slednji 
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v višini 27.599,13 EUR), kar pomeni, da skupna kupnina za vsako parcelo znaša 
318.116,25 EUR. 
 
V primeru, da bi bil s pravnomočno odločbo FURS-a odmerjen davek drugačni od 
obračunanega v tej sodni poravnavi, je tožena stranka dolžna poravnati morebitno 
razliko v DDV-ju in DPN-ju v obsegu in v rokih, kot jih določi FURS. 
 

5. člen 
 

Tožena stranka Občina Brezovica se zaveže celotno kupnino, dogovorjeno v 4. členu 
te sodne poravnave, plačati tožeči stranki Avetina, družba za poslovne storitve, d.o.o. 
na račun tožeče stranke št. SI56 0400 1004 9251 933, odprt pri NOVA KBM d.d., in 
sicer po sledeči časovnici: 

- prvi del kupnine v višini 110.485,00 EUR v roku 30 dni od dneva sklenitve te 
sodne poravnave, 
- preostanek kupnine v višini 1.163.000,00 EUR pa najkasneje do 30.6.2023, 

pod pogojem, da je pred tem pri notarki Ireni Cirman Florjančič deponirano: 
- zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na vseh nepremičninah, ki 

so predmet te poravnave, v korist Občine Brezovica; 
- izbrisna pobotnica za izbris hipoteke ID pravice / zaznambe 18739986 na vseh 

nepremičninah, ki so predmet te poravnave, v korist Občine Brezovica; 
- izbrisna pobotnica za izbris užitka ID pravice / zaznambe 18698745 na vseh 

nepremičninah, ki so predmet te poravnave, v korist Občine Brezovica 
z nalogom notarki, da jih izroči Občini Brezovica po tem, ko ji tožena stranka izroči 
originalno bančno potrdilo z žigom banke o pravočasnem plačilu celotne kupnine iz 
tega člena sodne poravnave in po potrditvi tožeče stranke o prejemu kupnine  
ter ob dodatnem pogoju za plačilo kupnine: 

- da nepremičnine niso obremenjene z drugimi stvarnimi pravicami, 
- da je zaznamovan vrstni red v korist Občine Brezovica, ki omogoča Občini 

Brezovica vpis bremen proste lastninske pravice na nepremičninah ID znak 
parcela 1724 593/33, ID znak parcela 1724 593/34, ID znak parcela 1724 
593/35 in ID znak parcela 1724 593/36 in vpis lastninske pravice na 
nepremičnini ID znak parcela 1724 593/30, slednji obremenjeni le s stvarnimi 
služnostmi, kot so opredeljene v 1.členu te sodne poravnave.  

 
Tožeča stranka se zaveže o deponiranju izbrisnih pobotnic in dovolil pisno obvestiti 
toženo stranko na elektronski naslov njenega pooblaščenca janez.tekavc@tekavc.com.  
 
Tožena stranka se zaveže o plačilu kupnine obvestiti tožečo stranko na elektronski 
naslov pooblaščenca bogomir.horvat@odvetnikhorvat.si. 
 
V primeru zamude s plačilom kateregakoli obroka tožena stranka tožeči stranki dolguje 
še zakonske zamudne obresti od prvega dne zamude dalje do plačila.  
 

mailto:janez.tekavc@tekavc.com
mailto:bogomir.horvat@odvetnikhorvat.si
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Rok za plačilo kupnine se avtomatično podaljša, v kolikor tožeča stranka zamudi z 
izpolnitvijo svojih obveznosti in sicer za vsak dan zamude tožeče stranke se rok za 
plačilo kupnine podaljša za en dan.  
 
Ta sodna poravnava velja kot račun. 
 
 

6. člen 
 
Tožena stranka je seznanjena z dejanskim in pravnim stanjem nepremičnin, ki so 
navedene v 3.členu te sodne poravnave, saj jih že dlje časa spremlja, in jih kupuje po 
načelu videno – kupljeno ter se odpoveduje vsem zahtevkom iz naslova stvarnih in 
pravnih napak teh nepremičnin.  
 
Pravdni stranki še soglašata, da morebitno odstopanje med pogodbeno  ugotovljeno - 
dogovorjeno površino, kot izhaja iz prvega člena te pogodbe in dejansko površino 
nepremičnine, ki je predmet te pogodbe, ne pomeni spremembe predmeta pogodbe in 
iz tega razloga pogodbe ni mogoče razdreti niti uveljavljati nobenih zahtevkov. 
 
Tožena stranka bo sama, na lastne stroške in v svojem imenu, pridobivala potrebna 
upravna dovoljenja za kupljene nepremičnine. 
 
 

7. člen 
 
Pravdni stranki izjavljata, da imata poravnane vse javne dajatve, tako da ne bo iz tega 
naslova nobene ovire za izvedbo prodaje nepremičnin, ki so predmet te sodne 
poravnave. 
 

8. člen 
 
Tožeča stranka se zavezuje, da nepremičnin, ki so predmet te pogodbe, ne bo 
obremenjevala, niti ne bo odtujila in potrjuje, da na nepremičninah ne obstajajo 
nobene obligacijskopravne niti stvarnopravne pravice, ki ne bi bile definirane v tej 
poravnavi. 
 

9.člen 
 
Tožena stranka Občina Brezovica postane z dnem plačila kupnine po tej sodni 
poravnavi zavezanka za plačilo vseh davkov in drugih javnih dajatev ter vseh stroškov 
v zvezi z nepremičninami iz 1. člena te sodne poravnave.  
 

10.člen 
 
Pravdni stranki bosta v roku 3 delovnih dni po plačilu kupnine izvedli primopredajo 
stavb, v katerem bosta stavbe št. 4027, 4028, 4029 in 4030, vse k.o. 1724 Brezovica 
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fotografirali in popisali stanje števcev, tožeča stranka pa bo toženi stranki izročila vse 
izvode ključev objektov in projektno dokumentacijo, s katero razpolaga. 
 
O primopredaji bosta stranki sestavili zapisnik in ga podpisali. 
 
Tožena stranka se zaveže v roku 3 delovnih dni po izvedbi primopredaje na svoje 
stroške o spremembi lastništva obvestiti vse distributerje oz. dobavitelje. 
 

11. člen 
 
Tožena stranka Občina Brezovica se zaveže izvesti vse potrebne zemljiškoknjižne vpise 
in izbrise v roku 15 dni od dneva prejema izbrisnih dovoljenj, izbrisnih pobotnic in 
vknjižbenih dovoljenj s strani notarke Irene Cirman Florjančič.  V kolikor v roku tega 
ne stori, lahko tožeča stranka izvede vse potrebne vknjižbe in izbrise, na stroške 
tožene stranke. 
 
Tožena stranka nosi stroške deponiranja zgoraj navedenih dovoljenj, pobotnic in 
vknjižb oz. izbrisov. 
 

12. člen 
 

Tožeča in tožena stranka v celoti in dokončno urejata medsebojna razmerja iz naslova 
spora, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. VIII Pg 3164/2010 
in soglašata, da druga do druge po realizaciji obveznosti, ki sta jih dogovorili po tej 
sodni poravnavi, nimata iz nobenega naslova nobenih zahtevkov več. 
  

13. člen 
 
Vsaka stranka krije svoje stroške tega gospodarske spora. 
 

14. člen 
 
Stranki te sodne poravnave ugotavljata, da je Občina Brezovica kot pravna oseba 
javnega prava zavezana ravnati v skladu s poudarjenim načelom zakonitosti in 
izključno v javnem interesu. Zato nobenega določila te sodne poravnave ni dopustno 
razlagati ali izvrševati tako, da bi bilo v nasprotju z navedenim. 
 
V primeru, da je pri sklenitvi te sodne poravnave kdo v imenu ali na račun tožeče 
stranke predstavniku, posredniku ali zastopniku tožene stranke, uslužbencu občinske 
uprave ali funkcionarju, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za sklenitev 
te sodne poravnave ali za njeno sklenitev pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev 
dolžnega nadzora nad njenim izvajanjem ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim 
je toženi stranki povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku, posredniku ali zastopniku tožene stranke, uslužbencu občinske uprave 
ali funkcionarju, je ta sodna poravnava nična. 
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Ljubljana, ____________________ 
 
 
 
Tožeča stranka        Tožena stranka 
Avetina, družba za poslovne storitve, d.o.o.                     Občina Brezovica 
Zanjo odvetnik mag. Bogomir Horvat             Zanjo odvetnik Janez Tekavc           

iz odvetniške pisarne Tekavc d.o.o.
  

 
 
  
__________________     __________________ 
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