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VPRAŠANJE OBČINE -  ZAPIS V PRODAJNI POGODBI 
 

  

na vas naslavljamo vprašanje v zvezi z ustreznostjo zapisa v prodajnih pogodbah in to skladno z 32. 

členom ZIPRS. Zakon navaja, da je plačilni dan 30. dan, ki začne teči naslednji dan po prejemu 

listine, ki je podlaga za izplačilo. Vprašaje je ali se šteje prodajna pogodba, kot listina po 32. členu 

ZIPRS, šele ko je overjena ali se šteje pri stavbnih zemljiščih, da nastane to listina, ki zavezuje za 

plačilo, s podpisom obeh pogodbenih strank, pri kmetijskih zemljiščih, pa ko je izdana 

pravnomočna odločba pristojne upravne enote o odobritvi pravnega posla. 

  

Predlog je, da bi v prodajne pogodbe navajali zapis: 

  

Za stavbna zemljišča: 

  

Pogodbeni stranki soglašata, da kupec kupnino nakaže na transakcijski račun prodajalke št. SI56 

________________, odprt pri _____________, na 30. dan od sklenitve pravnega posla oziroma po 

opravljeni notarski overitvi pogodbe, v kolikor ta nastopi po 30. dnevu od sklenitve pogodbe. 

  

  

Za kmetijska zemljišča: 

  

Pogodbeni stranki soglašata, da kupec kupnino nakaže na transakcijski račun prodajalke št. SI56 

_________________, odprt pri _______________, na 30. dan po izdani pravnomočni odločbi Upravne enote 

Litija oziroma po opravljeni notarski overitvi pogodbe, v kolikor ta nastopi po 30. dnevu od 

sklenitve pogodbe. 

  

Ali bi s takšnim zapisom dosegli varnost, saj bi se zaradi besede oziroma izplačilo lahko izvedlo po 

prejemu overjene pogodbe, ne bi pa občani čakali po prejemu overjene pogodbe še 30 dni, kar bi 

lahko sosledno pomenilo, da od sklenitve ali nastanka terjatve do občine, čakajo 60. dni? 

  

  

Prosimo, če nam lahko takšen predlog zapisa obrazložite, če se ga lahko šteje za ustreznega glede 

na 32. člen ZIPRS? 
 

MNENJE ZOS  
 

 Na splošno bi lahko zavzelI stališče, da je plačilni rok po 32. členu ZIPRS2122 v postopkih 

nakupa nepremičnine, kjer je občina kupec, vezan na trenutek podpisa zadnje pogodbene 

stranke ne glede na vrsto nepremičnine, ki je predmet nakupa. 
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Vendar pa hkrati opozarjamo, da za prenos lastninske pravice na nepremičnem 

premoženju ne zadostuje le sklenjen pravni posel med strankama, temveč tudi overjen 

podpis na zemljiškoknjižnem dovolilu. Z obligacijsko-pravno pogodbo se sicer ustvari 

obveznost (obstoj terjatve) oziroma pravni naslov za prenos lastninske pravice, vendar pa 

le-ta začne učinkovati šele ko prodajalec izstavi in izroči kupcu zemljiškoknjižno dovolilo z 

vsebino, določeno v 23. členu SPZ, na katerem je prodajalčev podpis overjen. Ker pogodba 

kot zavezovalni pravni posel ustvarja obveznost prenesti lastninsko pravico, ima kupec iz 

tega naslova sicer vse podlage za (sodno) izterjavo izpolnitve te obveznosti, če mu 

prodajalec ne izroči overjenega podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu, vendar pa menim, 

da bi bilo glede na splošno uveljavljeno javnofinančno načelo, načelo učinkovitosti in 

gospodarnosti, katerega je občina dolžna spoštovati pri izvrševanju proračuna, potrebno 

ob tem tudi izvesti presojo o učinkovitosti uporabe resursov in s tem povezanimi stroški, ki 

jih prinaša izvedba plačila na 30. dan brez sočasnega razpolaganja z overjenim podpisom 

na zemljiškoknjižnem dovolilu, ter izsledke te presoje primerjati s potencialnimi stroški (na 

primer globa po 3. točki 108. člena ZJF), ki bi jih lahko povzročilo plačilo po 30. dnevu ob 

predpostavki, da občina razpolaga z veljavnim razpolagalnim pravnim poslom. V kolikor 

gre tehtanje v prid slednjemu, bi bilo smiselno dopustiti, da se v pogodbo o nakupu 

nepremičnine vnese določba kot je predlagana spodaj, s tem da je plačilo po 30-dnevnem 

roku možno zgolj in samo, če občina do tega dne ne uspe pridobiti veljavnega 

razpolagalnega pravnega posla, torej overjenega podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu ne 

glede na vrsto nepremičnine (stavbno ali kmetijsko), saj je overitev po 22. členu ZKZ možna 

šele po odobritvi pravnega posla s strani upravne enote. 

 

 


