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PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE MAJŠPERK 

 

PREDLAGATELJ: ŽUPANJA OBČINE MAJŠPERK 

 

PRIPRAVLJALEC: OBČINSKA UPRAVA 

 
 
 

PREDLOG SKLEPA O BREZPLAČNEM PRENOSU NEPREMIČNIN V K.O. 2661 - GAJ 

 
 

UVOD 

Občina Slovenska Bistrica je naslovila na Občino Majšperk vlogo, za ureditev lastništva cest in 

ulic v KS Pragersko – Gaj. Uveljavlja tudi javni interes za brezplačen prenos nepremičnin, po 

katerih potekajo ceste na območju Občine Slovenska Bistrica. 

Po podatkih zemljiške knjige je Občina Majšperk solastnica nepremičnin parc. št. 441/20, 441/192, 

441/156, 441/137, 677/1, 441/416 vse k.o. 2661 – Gaj. Delež Občine Majšperk je 

135181/2500000. 

Ugotovljeno je bilo, da se navedene nepremičnine nahajajo v Občini Slovenska Bistrica, ter da po 

njih potekajo javne ceste, ki jih je Občina Slovenska Bistrica kategorizirala s svojim odlokom.  

Podlaga za prenos zgoraj navedenih nepremičnin v last Občine Slovenska Bistrica je 56. člen 

Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 

11/18 in 79/18), ki določa, da se nepremično premoženje države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti lahko brezplačno odsvoji le, če je pridobitelj oseba javnega prava in je izražen javni 

interes. 

   

FINANČNE POSLEDICE 

Predlagan sklep nima neposrednih finančnih posledic na občinski proračun. 

 

BESEDILO SKLEPA 

 

Na podlagi 56. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo 

slovenskih občini št. 25/12, 34/15, 55/15, 50/17, 16/19), je Občinski svet Občine Majšperk na svoji  

__. seji dne ___________ sprejel naslednji 

 

SKLEP  

o neodplačnem prenosu zemljišča 

 

 



 

Občina Majšperk brezplačno, na podlagi pogodbe o neodplačnem prenosu zemljišča, prenese 

nepremičnine: 

 

- parc. št. 441/20 k.o. 2661 – Gaj – JP 940712 v izmeri 480 m2, 

- parc. št. 441/137 k.o. 2661 – Gaj – JP 940713 v izmeri 316 m2, 

- parc. št. 441/156 k.o. 2661 – Gaj – JP 940713 v izmeri 167 m2, 

- parc. št. 441/192 k.o. 2661 – Gaj – JP 940713 v izmeri 151 m2, 

- parc. št. 441/416 k.o. 2661 – Gaj – JP 940742 v izmeri 1713 m2 in 

- parc. št. 677/1 k.o. 2661 – Gaj – JP 940731 v izmeri 5715 m2 

 

 

v last Občine Slovenska Bistrica, v deležu 135181/2500000. 

 

 

 

 

Številka: 478-7/2019- 

Datum:                       dr. Darinka Fakin 

                          županja 
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OBČINA 

SLOVENSKA BISTRICA 

Občinska uprava 
Referat za pravne in premoženjsko pravne zadeve 

Kolodvorska 1 O, 231 O Slovenska Bistrica 

2 8 -03- 2'~19 

f~ -<':\12.0\C:\ - \ / 

telefon: h.c. + 386 2 1 843 28 OO, 843 28 14 fax: + 386 2 1 81 81 141 e-mail: obcina@slov-bistrica.si 
uradna spletna stra n: http://www.slovenska-bistrica.si 

Stevilka: 478-124/201 O 
Datum: 22.3.2019 

OBČINA MAJŠPERK 
Majšperk39 

2322 MAJŠPERK 

ZADEVA: Lastništvo cest in ulic v KS Pragersko-Gaj ter javni interes za prenos nepremičnin, 
po katerih potekajo ceste na območju občine Slovenska Bistrica v last Občine Slovenska Bistrica 

Spoštovani! 

Po pregledu v zemljiški knjigi je bilo ugotovljeno, da so pare. št. 441/20, 441/137, 441/192, 441/416, 
4411156 in 677/1 vse k.o. 2661 - Gaj, Kvedrova ulica, Pragersko, ki teritorialno spadajo na območje 
Občine Slovenska Bistrica in po katerih poteka javna pot, kategorizirana po Odloku o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 68/20 18), v lasti Mestne občine Ptuj, 
Občine Markovci, Občine Majšperk, Občine Zavrč, Občine Destrnik, Občine Juršinci, Občine 
Trnovska vas, Občine Cirkulane, Občine Dornava, Občine Gorišnica in Občine Hajdina. 

Pravni red spodbuja občine k brezplačnemu pridobivanju nepremičnin, ki služijo njihovemu 
nemotenemu opravljanju nalog, kar ureja prvi odstavek 56. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11118 in 79/18), ki opredeljuje 
brezplačno odsvojitev nepremičnine, če je pridobitelj oseba javnega prava razen javnega podjetja in je 
to v javnem interesu. 

Občina Slovenska Bistrica samostojno opravlja naloge v javnem interesu občanov, ki so določene v 
21. členu Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/ 15 - ZUUJFO, 11/ 18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), med drugim 
podrobneje opredeljuje, da samoupravna lokalna skupnost v okviru svojih pristojnosti gradi, vzdržuje 
in ureja lokalne javne ceste, javne poti. 

Vsled navedenega je izkazano, da nepremičnine predstavljajo objekte lokalnega pomena in 
zadovoljujejo javno korist v javnem interesu. Na podlagi 56. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 1 1/ 18 in 79/18) je tako upravičen 
brezplačni prenos nepremičnin pare. št. 441/20,441/137,4411192, 441/416, 441/156 in 677/l, vse k.o. 
2661 - Gaj, saj s lužijo javnemu interesu občanov in drugih. 



Občini Kidričevo in Žetale sta svoj delež že neodplačno prenesli na Občino Slovenska Bistrica. Glede 

na navedeno, vas prosimo za brezplačni prenos predmetnih nepremičnin v last Občine Slovenska 
Bistrica. 

S spoštovanjem! 

Pripravila: 
Nina Iršič 

Priloga: 
- zemljiško knjižni izpisek 
-pogodba o neodplačnem prenosu zemljišča 

Vročiti : 
Mestni občini Ptuj, 
Občini Markovci, 
Občini Majšperk, 
Občini Zavrč, 
Občini Destrnik, 
Občini Juršinci, 
Občini Trnovska vas, 
Občini Cirkulane, 
Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, 
Občini Dornava, 
Občini Gorišnica in 
Občini Hajdina 
arh iv 

Vodja oddelka 

Ja~~avec 
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OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, matična 
številka: 5884250000, davčna številka: SI 49960563, ki j o zastopa župan dr. Ivan žagar (v 

lladaljevanju prva pogodbena strallka) 

in 

OBČINA MAJŠPERK, Majšperk 39, 2322 MAJŠPERK, matična številka: 5883644000, davčna 
številka: SI: 11993197, ki jo zastopa županj a dr. Darinka Fakin (v lladaljevanju druga pogodbena 

stranka) 

skleneta naslednjo 

POGODBO O NEODPLAČNEM PRENOSU ZEMLJIŠČA 

l. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata: 
da je druga pogodbena stranka (so)lastnica nepremičnin pare. št. 441/20, 441 /137, 4411156, 

441 /192, 441 /416 in 677/ 1 vse k.o. 2661 - Gaj v skupni izmeri 8.542,00 m2
, katere bo 

neodplačno prenesla v javno dobro prve pogodbene stranke; 
da so nepremičnine pare. št. 441/20, 441/137, 441 / 156, 441 /192 in 441/416 vse k.o. 2661 -

Gaj v Dolgoročnem planu - prostorski del občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, 
dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94,41/97,72/99,59/03, 131104, 47/06 in 53/11) 

opredeljene kot zazidano stavbno zemljišče, kakor izhaja iz potrdila o namenski rabi zemljišč 
števi lka 3501-231/2018-2- I 03 l z dne 1.3.2018; 
da je nepremičnina pare. št. 677/ 1, k.o. 2661 - Gaj v Dolgoročnem planu - prostorski del 

občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003 (Uradni li st RS, št. 42/92, 
35/94, 41 /97, 72/99, 59/03, 131 /04, 47/06 in 53/ 11) opredeljena kot zazidano stavbno 
zemlj išče, kakor izhaj a iz potrdila o namenski rabi zemljišč številka 3501-246/2018-2-1031 z 
dne 7.3.2018; 
da na navedenih predmetn ih nepremičninah Ježi objekt lokalnega pomena, vsled tega bo prva 

pogodbena stranka nepremičnine, ki so predmet te pogodbe, prenesla v grajeno javno dobro 
Občine Slovenska Bistrica, skladno z 245. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/2017). 

2. člen 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da druga pogodbena stranka neodplačno prenese na prvo 
pogodbeno stranko nepremičnine: 

pare. št. 441 /20, k.o. Gaj- JP 940712 v izmeri 480,00 m2
, 

pare. št. 441/137, k.o. Gaj- JP 940713 v izmeri 316,00 m2 

pare. št. 441 / 156, k. o. Gaj - JP 940713 v izmeri 167 ,OO m2 

pare. št. 441 1192, k. o. Gaj - JP 9407 13 v izmeri 151 ,OO m2 

pare. št. 441 /416 k.o. Gaj -JP 940742 v izmeri 1.713,00 m2 in 
pare. št. 67711, k.o. Gaj- JP 940731 v izmeri 5.715,00 m2

. 

3. člen 

OBČINA MAJŠPERK, Majšperk 39, 2322 MAJŠPERK, matična številka: 5883644000, 
dovoljuje, da se pri nepremičninah pare. št. 441120, 441/137,4411156, 441/192,441 /41 6 in 677/1 vse 
k.o. 2661 - Gaj , bremen prosto, vknjiži lastninska pravica na pravno osebo: 



OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, MŠ: 5884250000, 
do 13518112500000. 

4. člen 

Druga pogodbena stranka izjavlja, da je nepremičnina, ki jo daje, prosta vseh bremen, razen bremen 
stvarnih služnosti, v nasprotnem primeru se zavezuje takoj pridobiti oz. izročiti ustrezno 

zemljiškoknjižno dovolilo. 

V kolikor se vpis v zemljiško knjigo ne more izvršiti, se druga pogodbena stranka zavezuje ukreniti 
vse potrebno za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo. 

5. člen 

Stroške overitve, ki nastanejo v zvezi s to pogodbo in stroške vložitve predloga za vknjižbo lastninske 

pravice, nosi prva pogodbena stranka. 

6. člen 

Vse morebitne spore, ki izvirajo iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v 
primeru nedoseženega sporazuma pa je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno 

sodišče. 

7. člen 

Ta pogodba je napisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme prva pogodbena stranka dva (2) 
izvoda, en (1) izvod druga pogodbena stranka, dva (2) izvoda za FURS, notarsko overjen izvod pa 
prejme Občina Slovenska Bistrica. 

8. člen 

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 

Številka: 4 78-124/20 1 O 

Druga pogodbena stranka: 

dr. Darinka Fakin 
županja 

Občine Majšperk 

Datum: 

Obči 

Datum ';}__~ .'::> ~ 
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