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ZADEVA: Sklep o ugotovitvi javne koristi 

 

I. PREDLAGATELJ 

Župan Stanislav Kovačič 

 

II. VRSTA POSTOPKA 

Enofazni postopek 

 

III. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM 

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS; 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, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) 

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17)  

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(ZSPDSLS-1; Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 60/20 – ZDLGPE)  

- Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/11) 

 

IV. OBRAZLOŽITEV 

Občina Poljčane ureja lokalno cesto LC 440700 Makole – Jelovec – Krasna (odsek 440701, 

pri hiši Hrastovec pod Bočem 12, Poljčane), ki je nujno potrebna zaradi sanacije plazu in 

posledične ureditve ceste. Občina bo skladno z izdelanim geološkim geotehničinim poročilom 

in zasnovo sanacije plazu sanacijo plazu izvedla tako, da bo obstoječo lokalno cesto, ki poteka 

povsem po robu nepremičnin parcela *150 in parcela 938/2, obe k.o. 784 Hrastovec delno 

prestavila in utrdila – za to pa je potrebno znatno poseči in uporabiti zemljišče obeh citiranih 

nepremičnin. Ob tej sanaciji bo tudi celovito uredila opisani odsek lokalne ceste, saj se ravno 

na tem odseku nahaja tudi doslej nepregledno in ozko križišče cest. Za navedeno sanacijo in 

ureditev (rekonstrukcijo) je potreben odkup (namesto razlastitve) zadevnih nepremičnin, saj 
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bo na njih potrebno v celoti oz. v pretežni meri izgraditi novo traso ceste in obcestne 

infrastrukture ob opisani sanaciji zaradi plazu in ureditvi (rekonstrukciji). 

Za nakup teh nepremičnin zaradi nujno potrebne sanacije plazu, da se zagotovi prevoznost 

zadevne občinske lokalne ceste in njene celovite ureditve (rekonstrukcije) na tem odseku je 

podan javni interes skladno z določbo 194. člena ZUreP-2. Za ureditev prenosa lastništva 

predmetnega odseka lokalne ceste v javnem interesu pa je potrebno pristojni upravni enoti 

predložiti ustrezno listino, iz katere je razviden oz. izhaja izrecno naveden javni interes 

opisanega nakupa nepremičnin parcela *150 in parcela 938/2, obe k.o. 784 Hrastovec.  

Lastnikom opisanih nepremičnin je občina ponudila odkup navedenih nepremičnin (kot 

predstopnjo morebitne razlastitve) in so nepremičnini pripravljeni prodati.   

Z izvedbo nameravanega odkupa in investicije oz. sanacije in rekonstrukcije občina zasleduje 

javno korist, kot jo opredeljuje 194. člen ZUreP-1, saj je namen pridobitve lastninske pravice
1
 

za gradnjo in prevzem objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture ter grajenega 

javnega dobra zakonit razlastitveni namen iz 1. odstavka 193. člena ZUreP-2. S sprejetjem 

predlaganega sklepa bo izkazana javna korist za sanacijo in ureditev (rekonstrukcijo) 

zadevnega odseka lokalne ceste LC 440700 Makole – Jelovec – Krasna (odsek 440701, pri 

hiši Hrastovec pod Bočem 12, Poljčane), občini pa omogočeno, da v skladu z določbami 

veljavne zakonodaje izvede prenos lastništva hitreje (kar je glede na stanje ceste nujno 

potrebno) in brez nepotrebnih formalnosti v postopku. Tako bo lahko kupoprodajno pogodbo 

namesto razlastitve predložila pristojni Upravni enoti Slovenska  Bistrica in ne bo potreben 

poseben postopek prodaje kmetijskega zemljišča in odobritev pravnega posla.  

S predlaganim sklepom se zgolj ugotavlja obstoj javne koristi in se z njim ne posega v 

lastninsko pravico lastnikov nepremičnin. 

 

V. FINANČNE POSLEDICE 

Sprejem predlaganega sklepa bo imel naslednje posledice za občinski proračun, in sicer: 

strošek objave v Uradnem glasilu slovenskih občin in strošek plačila kupnine za pridobitev 

lastništva, skladno s cenitvijo. 

 

VI. PREDLOG SKLEPA 

Občinskemu svetu Občine Poljčane predlagamo, da obravnava predloženo gradivo in v zvezi 

z njim sprejme sklep o ugotovitvi javne koristi v predlaganem besedilu 

 

Pripravila: 

Spomenka Vodopivec, univ. dipl. prav. 

     Župan 

  Stanislav Kovačič 
 

 

 
Priloga: 

- predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi. 

 

 

                                                           
1
 skladno s 3. odstavkom 193. člena ZUreP-2  



Na podlagi 29. člena 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, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 15. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list 

RS, št. 93/11), je Občinski svet Občine Poljčane na 10. redni seji dne 26. 5. 2020 sprejel 

 

 

S KLE P 

o  

ugotovitvi javne koristi 

 

 

1. člen 

S tem sklepom se ugotovi, da je nakup nepremičnin parcela *150 in parcela 938/2, obe k.o. 

784 Hrastovec v javno korist. 
 

 

2. člen 

Nepremičnini parcela *150 in parcela 938/2, obe k.o. 784 Hrastovec sta potrebni za ureditev 

lokalne ceste LC 440700 Makole – Jelovec – Krasna (odsek 440701, pri hiši Hrastovec pod 

Bočem 12, Poljčane) zaradi sanacije plazu in rekonstrukcije lokalne ceste na tem odseku, zato 

se v skladu z ugotovljeno javno koristjo izvede prenos lastninske pravice z nakupom namesto 

razlastitve.  

 

3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 

 

Številka: 900-0003/2019-17_T10  

Datum: 26. 5. 2020 

  

Župan 

Občine Poljčane 

Stanislav Kovačič  
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