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I. PREDLAGATELJ 
             

            Župan dr. Ivan ŽAGAR 

 

 

II. DELOVNO TELO PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 
      

     Odbor za gospodarstvo in proračun 

 

 

III.  VRSTA POSTOPKA 
             

Enofazni 

 

 

IV. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM:   

        

 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS 94-2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 

79/2009, 51/2010, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),  

 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 

46/16), 

 Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS št. 55/2010).  
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V.  NAMEN, CILJI SPREJEMA 

 
Občina Slovenska Bistrica si že dlje časa prizadeva za prenos nepremičnin, ki so v lasti Republike 

Slovenije. Ker so bile vloge za prenos nepremičnin odstopljene na Ministrstva za gospodarski 

razvoj in tehnologijo (MGRT), so potekali s predstavnikom MGRT razgovori glede možnosti 

prenosa. Predstavnik MGRT je poudarja, da je prenos možen le v skladu z zakonodajo o 

spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. V skladu s postopkom prenosa premoženja mora 

Občina Slovenska Bistrica za vsako posamezno zadevo pripraviti razvojni namen v katerem 

opredeli za katere namene se bo uporabljala nepremičnina in kaj bo občina v naslednji letih vložila 

v nepremičnino, da bo postala nepremičnina vrednejša. Prav tako je potrebno priložiti še drugo 

dokumentacijo kot je potrdilo o namenski rabi, ZK izpisek, podatki o nepremičnini iz GURS-ovih 

evidenc, po potrebi izvesti parcelacijo, kriti stroške cenitve in podobno. 

 

Trg Svobode: 

Na trgu svobode je nepremičnina s parc. št. 2499 (zdaj nepremičnine2499/1, 2499/2, 2499/3 in 

2499/4) k. o. Slovenska Bistrica predstavljala javno dobro do leta 2010. Po enostranski vknjižbi 

Republike Slovenije na predmetno nepremičnino je navedena nepremičnina prešla v last 

Republike Slovenije, Občina Slovenska Bistrica pa je bila še nekaj časa vpisana kot upravljavec 

navedene nepremičnine. Po izpostavitvi navedene problematike na občinskem svetu, da je 

Republika Slovenija lastnica trga in parkirišč ob glavi cesti skozi naselje Slovenska Bistrica, se 

je Občina Slovenska Bistrica dogovorila z Direkcijo za infrastrukturo (DRSI) za odmero in prenos 

trga ter parkirišč v last Občine Slovenska Bistrica. DRSI je soglašal z odmero, prav tako je po 

telefonu sporočil naj Občina Slovenska Bistrica pripravi pogodbe za menjavo nepremičnin, in 

sicer bi menjali nepremičnine 2499/1, 2499/3 in 2499/4 za nepremičnino 556/2 vse k. o. 753 

Slovenska Bistrica. Slednja je v lasti Občine Slovenska Bistrica in predstavlja državno cesto. 

Osnutki pogodb so bili poslani na DRSI 14. 2. 2017. Po večkratnem urgiranju tako telefonsko kot 

po e-pošti in po izpostavitvi problematike direktorju Direkcije RS za infrastrukturo Damirju 

Topolkotu, je Občina Slovenska Bistrica dne 12. 2. 2018 prejela dopis DRSI, da DRSI ni pristojna 

za vodenje postopkov brezplačnega prenosa premoženja, ki v naravi ne predstavljajo 

kategoriziranih občinskih cest. Predlagajo še prenos na podlagi 29. člena Zakona o spodbujanju 

skladnega regionalnega razvoja. V kolikor bi Občina Slovenska Bistrica želela v postopek prenosa 

premoženja v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, mora pripraviti 

dokument Razvojni namen na nepremičninah kjer se opredeli kaj in koliko bo vlagala v 

nepremičnine, priložiti vso potrebno dokumentacijo, plačati cenitev nepremičnin, ki jo naroči 

Republika Slovenija.  Po popolni vlogi se poda predlog najprej v medresorsko usklajevanje in 

nato med vladno gradivo. Pogodba o brezplačnem prenosu je sestavljena na način, da ima RS 

odkupno pravico v primeru neizpolnitve navedenih vlaganj, ki je tudi vknjižena v zemljiško 

knjigo. 

 

Ljudska univerza:  

Ljudska univerza Slovenska Bistrica je 19. 7. 2017 podala vlogo na Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport za brezplačni prenos lastništva stavbe na Partizanski ulici 22 v Slovenski Bistrici. 

Upravljavec navedenega zemljišča s stavbo je po sklepu Vlade RS z dne 19. 7. 2011 Javni zavod 

Srednja šola Slovenska Bistrica. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je vlogo odstopilo na 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v reševanje zadeve v skladu 29. členom Zakona 

o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Nadaljnji postopek je enak kot je opisan pri 

prejšnji zadevi. Občina Slovenska Bistrica mora pripraviti dokument Razvojni namen, kjer se 

opredeli vlaganja, stroški cenitve, dokumentacija ipd. 

 

 

 

 



  

Ošelj:   

Občina Slovenska Bistrica je na nepremičnini parc. št. 561 k. o. 731 Ošelj uveljavljala predkupno 

pravico na vlogo dano s strani Finančne uprave RS, ker na predmetni nepremičnini poteka 

kategoriziranja javna cesta. Republika Slovenija je lastnik 10/80 nepremičnine, poleg RS je na 

predmetni nepremičnini še 23 lastnikov. Vrednost celotne nepremičnine po GURS-ovih podatkih 

znaša 3.118 EUR. Občina Slovenska Bistrica bi morala za navedeno nepremičnino poleg kupnine 

kriti najprej stroške parcelacije, s katero bi odmerila cesto od ostalega zemljišča, nato stroške 

cenitve nepremičnine, notarske stroške, stroške priprave pogodbe, strošek davkov in ostale 

morebitne stroške. Glede na to, da predstavljajo stroški urejanja zemljišča verjetno več kot je 

vredna celotna nepremičnina (ne le delež RS) smo predlagali, da prenesejo delež nepremičnine v 

višini 10/80 parc. št. 561 k. o. 731 Ošelj brezplačno na Občino Slovenska Bistrica. RS, Finančna 

uprava RS se je z našim predlogom sicer strinjala, vendar je zadevo odstopila v reševanje MGRT 

kot regionalno spodbudo. Postopek na MGRT je enak kot pri postopku prenosa Ljudske univerze. 

 

Spomenik NOB v Visolah: 

MGRT ima v reševanje odstopljeno vlogo za brezplačni prenos spomenika NOB v Visolah na 

parc.št. *114 k. o. 736 Visole. V letu 2015 so potekale aktivnosti v zvezi s prenosom tako 

zemljišča *114 k. o. 736 Visole kot dela zemljišča 34/3 k. o. 736 Visole. Vloga za prenos 

zemljišča s spomenikom lokalnega pomena je bila naslovljena na Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano (MKGP) dne 20. 4. 2015. MKGP je vlogo odstopilo Ministrstvu za 

pravosodje, Ministrstvo za pravosodje nato Ministrstvu za javno upravo, Ministrstvo za javno 

upravo nazaj na MKGP ter MKGP na MGRT. V kolikor želimo nadaljevati postopek prenosa 

zemljišča moramo slediti zgoraj opisanemu postopku. 

 

 

Občina Slovenska Bistrica je na MGRT že posredovala določeno dokumentacijo, potrebno za 

nadaljevanje postopka v skladu z 29. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 

razvoja zaradi zaprosila predstavnika MGRT za pospešeno reševanje zadeve. V kolikor pa 

predlagani sklep na seji Občinskega sveta ne bo izglasovan, bo ustavila postopek prenosa 

premoženja na Občino Slovenska Bistrica in ne bo pristopila k morebitnemu podpisu pogodbe. 

 

 

VI. FINANČNE POSLEDICE 

 

Občina bo imela finančne posledice, in sicer s cenitvami (cca 300 EUR na zadevo, kar znaša 1.200 

EUR), notarskimi stroški. Po morebitnem podpisu pogodbe bo morala izpolniti v Razvojnem 

namenu napisana vlaganja v navedene nepremičnine, kar bo predvidoma znašalo 18.300 EUR.  

 

 

VII.  PREDLOG SKLEPA 
 

 Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter  

 sprejme naslednji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

S K L E P 

  

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica soglaša z nadaljevanjem postopka prenosa 

nepremičnin:  

- zemljišč parc. št. 2499/1, 2499/3 in 2499/4 k. o. 753 Slovenska Bistrica 

- zemljišča parc. št. 1314 in stavba 22 k. o. 753 Slovenska Bistrica 

- zemljišča parc. št. 561 k. o. Ošelj 

- zemljišča s spomenikom parc. št. *114 k. o. 736 Visole 

v last Občine Slovenska Bistrica v skladu z 29. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 

razvoja. 

 

 

S spoštovanjem. 

 

                      

Janja Tkavc Smogavec 

vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve 

 

 

 

 

 

Priloge: 
 Grafični prikaz parcel 

 Dopisi – predlogi državnih organov glede možnosti brezplačnega prenosa nepremičnin na 

Občino Slovenska Bistrica  
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