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            O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

ZADEVA:    a/ Dopolnitvi in spremembi Letnega načrta razpolaganja 

nepremičnega  premoženja 
   
 

 

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:   

        

 Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13),  

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 

– popr., 101/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – 

ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 

ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718),  
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 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 

RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 

76/15),  

 Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni 

list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16). 

 

V. NAMEN, CILJI SPREJEMA 

 

Razpolaganje nepremičnega premoženja oziroma zemljišč urejata Zakon o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 

47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15; v nadaljnjem besedilu: 

zakon) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih 

(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16; v nadaljnjem besedilu: uredba). 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je na podlagi 11. člena zakona in uredbe na svoji 15. 

redni seji, dne 16. 02. 2017, sprejel Letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja 

Občine Slovenska Bistrica za leto 2017. 

 

V primeru, da med proračunskim obdobjem pride do sprememb ali potrebe po dodatnem 

razpolaganju nepremičnega premoženja, lahko občinski svet sprejme spremembe in 

dopolnitve že sprejetega Letnega načrta razpolaganja nepremičnega premoženja občine. 

Postopek razpolaganja se lahko izpelje le, če je premoženje vključeno v letni načrt 

razpolaganja, sklep o razpolaganju nepremičnega premoženja pa lahko sprejme občinski svet 

tudi med letom z dopolnitvijo oziroma s spremembo. 

 

Občina je dolžna ravnati s svojim premoženjem s skladu z načeli dobrega gospodarja in s 

pomočjo pridobivanja nepremičnega premoženja mora dosegati pozitivne učinke na celotno 

poslovanje občine. 

 

Razpolaganje pod točko 8. priloge 1 (označeno z rdečo barvo), je predvideno zaradi urejanja 

premoženjsko pravnih razmerij v zvezi s to nepremičnino in interesu po nakupu te 

nepremičnine. Predmet cenitvenega poročila je le zemljišče. 

 

Predlagana dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem je potrebna 

zaradi urejanja premoženjsko pravnih razmerij v zvezi s to nepremičnino in interesu po 

nakupu te nepremičnine. 

 

Nepremičnini pod točko 9. priloge 1 (označeno z rdečo barvo) je Občina Slovenska Bistrica 

pridobila na podlagi zapuščinskega postopka, zaradi česar se ti nepremičnini uvrstita v letni 

načrt razpolaganja nepremičnega premoženja.  

 

S tema dopolnitvama se dopolnjujeta in spreminjata  8. in 9. točka Letnega načrta 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 



 

VI. FINANČNE POSLEDICE 

 

Sprejetje predlaganega sklepa nima neposredne finančne posledice za občinski proračun.  

 

 

VII. PREDLOG SKLEPA 

 

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

sprejme naslednji 

 

 

S K L E P 

 

 

I. 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica s tem sklepom dopolnjuje in spreminja Letni načrt 

razpolaganja nepremičnega premoženja za leto 2017. 

 

Dopolnjen načrt je priloga tega sklepa. 

 

 

S spoštovanjem. 

 

Pripravila: 

Polona Lipoglav 

 

mag. Janja Tkavc Smogavec 

vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve 

                                              

 

 

 

 

 

 
Priloge: 

 Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017 – priloga 1  

 grafični prikaz – 2x 

 cenitveno poročilo – 2x. 

 

 



I. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z  NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM  V LETU 2017 – 1. sprememba in dopolnitev 

 

Zap. 

št. 

Nepremičnina parc. št. Katastrska 

občina 

Velikost v 

m
2
 

Orientacijska vrednost brez 

davka v EUR 

Predvidena metoda 

razpolaganja 

1. parc. št. 185/1 Bukovec  1.965        Javno zbiranje ponudb 

2.  parc. št. *106/15, 

686/118, 686/148, 

686/149, 686/218  

Črešnjevec 1/3 46.000 Javno zbiranje ponudb 

3. parc. št. 1307/5 Kot 19.324        Objava na oglasni deski UE – prodaja po zakonu, 

ki ureja kmetijska zemljišča 

 

 

4. parc. št. 1490 Kot 6.444 158.000 Javno zbiranje ponudb 

5. parc. št. 620/2 Kovača vas 990        Javno zbiranje ponudb 

6. parc. št. 620/9 Kovača vas 320       Javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba 

7. parc. št. 633/1 Kovača vas 983 12.000 Javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba 

8. parc.št. 478/2 Ogljenšak 907 18.700 Javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba 

9.  parc. št. 5/8, 5/41 Pretrež 16.272 18.300 Objava na oglasni deski UE – prodaja po zakonu, 

ki ureja  kmetijska zemljišča 

10. parc. št. 51/7 Ritoznoj 597        Javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba 

11. parc.št. 51/10 Ritoznoj 565 10.000 Javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba 

12. parc. št. 63/4 Ritoznoj 341 6.000 Javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba 

13.  parc. št. 63/5 Ritoznoj 721 15.600 Javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba 

14. parc. št. 555/8, 555/10, 

555/3, 556/4  

Ritoznoj 377       Javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba 

15. parc. št. 108/34 Slov. Bistrica 220       Javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba 

16. parc. št. 606/1 Slov. Bistrica 394 18.600 Javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba 

17. parc. št. 900/5 Slov. Bistrica 17.702 730.000 Javno zbiranje ponudb  

18.  parc. št. 900/6 Slov. Bistrica 2.041 86.000 Javno zbiranje ponudb  



Zap. 

št. 

Nepremičnina parc. št. Katastrska 

občina 

Velikost v 

m
2
 

Orientacijska vrednost brez 

davka v EUR 

Predvidena metoda 

razpolaganja 

19. parc. št. 1143/4, 1143/5, 

1143/6, 1143/7 menjava s 

parc. št. 1144/5, 1144/6, 

1144/13, 750/8, 1146 

Slov. Bistrica  Menjalna pogodba Neposredna pogodba za ureditev razmerij za 

Prežihovo ulico 

20. poslovni prostor z oznako 

753-1364-1, stoječ na 

parc. št. 1301/1 

Slov. Bistrica 58,50 50.000 Javno zbiranje ponudb 

21. parc. št. 1536/1 Slov. Bistrica 212 7.100 Javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba 

22. parc. št. 1660/107 Slov. Bistrica 8.287 470.000 Javno zbiranje ponudb 

23. parc. št. 1660/58 (delež) Slov. Bistrica 6078/8201 321.000 Javno zbiranje ponudb 

24. parc. št. 1660/164, 

1660/165, 1660/166 

Slov. Bistrica 249       Javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba 

25.  parc. št. 1660/202 in 

1660/203 

Slov. Bistrica 1.360 68.000 Javno zbiranje ponudb 

26. parc.št. 1734/1 Slov. Bistrica 816 27.600 Javno zbiranje ponudb 

27. parc.št. 2315 (delež) 

 

 

Slov. Bistrica      3/4 58.125 Javno zbiranje ponudb 

 

 

 

 

28. parc. št. 20/3 Sp. Polskava 970 35.000 Javno zbiranje ponudb 

29. parc. št. 773/2 Sp. Polskava 1.338        Javno zbiranje ponudb 

30. parc. št. 773/6 Sp . Polskava 813 18.000 Javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba 

31. parc. št. 776/1, 776/2 Sp. Polskava 3.987 110.000 Javno zbiranje ponudb 

32. parc. št. 258/5 Zg. Polskava 416 17.300 Javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba 

 SKUPAJ   2.441.155  

 

 

Na podlagi odloka o proračunu sprejme župan letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičninami oziroma sklop nepremičnin ter za 

nepremičnino oziroma sklop nepremičnin, za katere občina uveljavlja predkupno  pravico do vrednosti 9.000 EUR. 

 



Občinski svet Občine Slovenska Bistrica s sprejetjem letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v letu 2017 pooblašča župana 

Občine Slovenska Bistrica dr. Ivana Žagarja za podpis pogodb, sklenjenih za prodajo nepremičnin po tem letnem načrtu. 

 



































- grafični prikaz nepremičnine parc. št. 478/2 k.o. Ogljenšak ( vir PISO, 2017) 

 









































- grafični prikaz nepremičnin parc. št. 5/8 in 5/41, obe k.o. Pretrež ( vir PISO, 2017) 

 

 



 

 
 

O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O b č i n s k a  u p r a v a 

 
Kolodvorska ulica10,  2310 Slovenska Bistrica 

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00,  81 81 912,  fax: + 386 2 / 843 28 50  e-mail: obcina@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran http://www.slovenska-bistrica.si 

 

Datum: 6. 6. 2017     

 

            O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i    s  v  e  t 

 

ZADEVA:   b) Predlog sodne poravnave za zemljišče na območju nekdanje tržnice 

 

I. PREDLAGATELJ 

 
Župan, dr. Ivan ŽAGAR 

 

II. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 

 
                 Statutarno pravna komisija 

      Odbor za gospodarstvo in proračun  

 

III.  VRSTA POSTOPKA 

 
Enofazni 

 

 

IV. PRAVNE PODLAGE   

 

 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. 

US), 

 Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10), 

 Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS. Št. 87/02, 91/13). 

 
V. NAMEN, CILJI SPREJEMA 

 

Občina Slovenska Bistrica in PTZ »BISTRICA« z.o.o. sta na podlagi sklepa občinskega sveta 

z dne 5. 9. 2005 sklenila kupoprodajno pogodbo v notarskem zapisu z dne 11. 9. 2006. 

Pogodbeni stranki sta se dogovorili, da bo Občina Slovenska Bistrica prodala PTZ z.o.o. 
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zemljišče s takratno parc. št. 1306/30, k.o. 753 Slov. Bistrica v velikosti 3.636 m², za kupnino 

v znesku 105.840,00 EUR brez davka. PTZ z.o.o. se je v pogodbi zavezal, da bo na površini 

500 m² zgradil tržnico za stojnično prodajo, zemljiškoknjižno uredil dostop do tržnice  in po 

pridobitvi uporabnega dovoljenja brezplačno prenesel v last in posest Občini Slovenska 

Bistrica.  

 

Dne 5. 6. 2009 sta Občina Slovenska Bistrica in PTZ z.o.o. sklenili pogodbo s katero je PTZ 

z.o.o brezplačno prenesla dvorišče s parc. št. 1306/42 k.o 753 Slov. Bistrica v last in posest 

Občine Slovenska Bistrica, prav tako sta se dogovorili za služnost uporabe sanitarnih 

prostorov.  

 

Po navedbah etažnih lastnikov, se je zamakanje tržnice pričelo v letu 2013 in etažni lastniki 

na naslovu Čopova ulica 9a in 9c Slovenska Bistrica so zahtevali od Občine Slovenska 

Bistrica, da odpravi napake in sanira ploščad. Občina Slovenska Bistrica se ni mogla 

dogovoriti z izvajalcem del PTZ z.o.o. o sanaciji ploščadi, zaradi česar so etažni lastniki na 

naslovu Čopova ulica 9a in 9c vložili tožbo zoper Občino Slovenska Bistrica, ki se vodi pred 

Okrožnim sodiščem v Mariboru opr. št. II P 490/2015, s katero so zahtevali opustitev vsakega 

poseganja v lastninsko pravico tožečih strank na način, da se opusti odtekanje meteornih in 

drugih voda iz parc. št. 1306/42 k.o. 753 Slovenska Bistrica v podzemne garaže, kletne 

prostore, skupne hodnike in poslovne prostore, ki so del etažne lastnine, vzpostavljene na 

stavbi št. 3326 k.o. Slovenska Bistrica., ki stoji na parc. št. 1306/40 in 1306/39 obe k.o. 753 

Slovenska Bistrica. 

 

Občina Slovenska Bistrica je dne 7. 3. 2016 vložila tožbo pred Okrožnim sodiščem v 

Mariboru zoper PTZ z.o.o zaradi sanacije ploščadi na parc. št. 1306/42 k.o. 753 Slovenska 

Bistrica, podrejeno zaradi plačila odškodnine pod opr. št. I Pg 207/2016. Sodišče je citirani 

postopek v gospodarskem sporu prekinilo, saj je zoper toženo stranko začet postopek stečaja 

na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru opr. št. St 3282/2016 z dne 24. 8. 2016. 

 

V pravdnem postopku pred Okrožnem sodišču v Mariboru II P 490/2015 zoper Občino 

Slovenska Bistrica je sodišče v postopek pritegnilo sodnega izvedenca gradbene stroke dr. 

Matjaža Durjavo iz Maribora, ki je dne 8. 9. 2016 podal izvedensko mnenje.  

 

Glede na tako podano mnenje je mogoče zaključiti, da gre odgovornost za nastalo situacijo 

pripisati investitorju in izvajalcu del, to je družbi PTZ z.o.o. v stečaju in lastniku ter 

upravljalcu ploščadi. 

 

Izvedenec   je v svojem mnenju tudi navedel, da je glede na  ugotovljeno stanje parcela št. 

1306/42, pripadajoči del stavbe in da stvarnopravna razmerja in javne evidence na zadevnem 

objektu niso  urejene (neustrezna pogodba z dne 5. 6. 2009  sklenjena med Občina Slovenska 

Bistrica in PTZ z.o.o.) 

 

Predvsem na podlagi obstoječe sodne prakse (v prilogi je sodba Okrožnega sodišča v Slovenj 

Gradcu in Višjega sodišča v Mariboru v podobni zadevi) je Občina Slovenska Bistrica 

pristopila k intenzivnim pogajanjem za rešitev spora po mirni poti. Prvoten predlog Občine 

Slovenska Bistrica je bil, da bi si delili stroške sanacije v razmerju 1/3 Občina Slovenska 

Bistrica, 1/3 Olga Vizjak (oziroma PTU d.o.o., katere direktorica je Ogla Vizjak) in 1/3 etažni 

lastniki, po izvedbi sanacije pa bi ploščad s parc. št. 1306/42 prešla v last in posest etažnih 

lastnikov na naslovu Čopova ulica 9a in 9c Slovenska Bistrica kot skupni del stavbe. Etažni 

lastniki in Občina Slovenska Bistrica pa bi umaknili tožbi. Olga Vizjak ni pristala, da bi na 



kakršen koli miren način rešili spor, prav tako ni bila pripravljena kriti nobenih stroškov v 

zvezi s sanacijo ploščadi.  

 

Zbor etažnih lastnikov je sprejel sklep, da bo prispeval k sanaciji ploščadi v višini 15 % 

predračunske vrednost, prav tako bi v enakem deležu kril stroške gradbenega nadzora. 

Udeležba etažnih lastnikov pri sanaciji ploščadi predstavlja hkrati plačilo Občini Slovenska 

Bistrica za prenos lastništva ploščadi na etažne lastnike. Lastništvo ploščadi bi po podpisu 

sodne poravnave prešlo na etažne lastnike kot njihovi skupni deli. 

 

Občina Slovenska Bistrica predlaga, da se poda soglasje k podpisu sodne poravnave, ki je v 

prilogi. Občina bi s sklenitvijo sodne poravnave skupaj z upravljalcem krila stroške v višini 

85 % za gradbena dela in za nadzor ter dodatnih 5.000,00 EUR za sodne stroške etažnih 

lastnikov. S tem bi se zaključil pravdni postopek zoper Občino Slovenska Bistrica, opr. št. II P 

490/2015.  

 

Občina Slovenska Bistrica je na podlagi tožbe zoper PTZ z.o.o. v stečajni postopek, voden pri 

Okrožnem sodišču v Mariboru pod opr. št. St 3282/2016   prijavila terjatev v višini 85.000,00 

EUR. 

 

 

VI. FINANČNE POSLEDICE 

 

Soglasje k predlogu sodne poravnave ima finančne učinke za občinski proračun v predvideni 

višini 34.195,15 EUR (85 % stroškov sanacije od zneska 32.443,12 EUR, 85 % stroškov 

nadzora od zneska 610,00 EUR in 5.000,00 EUR stroškov sodnega postopka nasprotnih 

udeležencev).  

 

 
VII. PREDLOG SKLEPA 

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

sprejme  naslednji  

 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica soglaša s predlogom sodne poravnave. 

 

Predlog sodne poravnave je priloga tega sklepa.  

 

 

 

 S spoštovanjem! 

 

                  

            Janja TKAVC SMOGAVEC 

                                            vodja oddelka 

        
 Priloga: 

- Predlog sodne poravnave 



- Predračun 

- Zapisnik zadnjega naroka v zadevi  

- Kupoprodajna pogodba z dne 11.9.2006 

- Pogodba z dne 5. 6. 2009 

- Izvedensko mnenje 

- Sodba okrožnega sodišča 

- Sodba Višjega sodišča 

 



1 

 
      OSNUTEK  

 
 

SODNA PORAVNAVA 
  
 
Pravdne stranke kot nesporno ugotavljajo: 
 

- da tožeče stranke s tožbenim zahtevkom zahtevajo, da je tožena stranka 
dolžna opustiti vsako poseganje v lastninsko pravico tožečih strank na parc. 
št. 1306/40, 1306/39, 1306/45 vse k.o. 753 Slovenska Bistrica oziroma stavbe 
številka 3326 k.o. 753 Slovenska Bistrica na način, da opusti odtekanje 
meteornih in drugih voda iz parcele 1306/42 k.o. Slovenske Bistrica; 

- da je tožena stranka Občina Slovenska Bistrica zemljiškoknjižna lastnica 
parcele številka 1306/42 k.o. Slovenska Bistrica; 

- da je investitor in izvajalec PTZ »Bistrica« z.o.o. (sedaj PTZ Bistrica z.o.o. v 
stečaju) zgradila večstanovanjski objekt na parcelah številka 1306/40, 
1306/39, 1306/45 vse k.o. Slovenska Bistrica, številka stavbe 3326, na 
naslovu Čopova ulica 9a, in Čopova ulica 9c, Slovenska Bistrica, 

- da se je PTZ Bistrica z.o.o. s kupoprodajno pogodbo zapisano v obliki 
notarskega zapisa opr. št. SV 844/06 z dne 11.9.2006 zavezala na delu 
parcele št. 1306/42 zgraditi tržnico za stojnično prodajo v površini 500 m2 ter 
po pridobitvi uporabnega dovoljenja to prenesti v last in posest na Občino 
Slovenska Bistrica, kar je bilo realizirano s Pogodbo z dne 5.6.2009, na 
podlagi katere je tožena stranka Občina Slovenska Bistrica postala 
zemljiškoknjižna lastnica parcele št. 1306/42 v izmeri 528 m2, 

- da Občina Slovenska Bistrici na parc.št. 1306/42 več ne izvaja stojnične 
prodaje ali nobene druge dejavnosti; 

- da je v predmetni pravdni zadevi v zvezi s tožbenim zahtevkom tožeče stranke 
bil v postopek pritegnjen izvedenec dr. Matjaž Durjava, ki je podal dne 
8.9.2016 izvedensko mnenje ter dne 3.1.2017 dopolnitev k citiranemu 
izvedenskemu mnenju; 

- da je izvedenec v zgoraj citiranem izvedenskem mnenju ugotovil, katere 
gradbene ukrepe bi bilo potrebno izvesti, zaradi preprečitve imisij; 

- da izvedenec ugotavlja, da je ploščad, ki ima svojo parcelno številko 1306/42,   
pripadajoči del stavbe navedene v predhodni alineji; 

- da parcela št. 1306/42 k.o. Slovenska Bistrica s stališča gradbene stroke 
predstavlja teraso na izvedenem skupnem gradbenem elementu, ki služi 
istočasno kot streha podzemnih garaž oz. streha pritličnega dela objekta, 
zaradi česar bi parcela št. 1306/42 predstavljala skupni del etažne lastnine v 
solasti vseh etažnih lastnikov; 

- da je tožena stranka pred Okrožnim sodiščem v Mariboru vložila tožbo zoper 
PTZ Bistrica z.o.o., zaradi odprave napak na parceli številka 1306/42, 
podrejeno zaradi plačila 85.000,00 EUR, pravdni postopek je bil v teku pod 
opr. št. I Pg 207/2016, in je bil zaradi uvedbe stečaja zoper PTZ Bistrica z.o.o. 
prekinjen, tožena stranka pa je priglasila v zvezi z navedenim terjatev v 
stečajnem postopku, ki je v teku pred Okrožnim sodiščem v Mariboru pod opr. 
št. St 3282/2016.  
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II. 

 
Pravdne stranke se sporazumejo, da bodo sanirale ploščad – na parcelni številki 
1306/42 k.o. Slovenska Bistrica v skladu z gradbeno pogodbo, ki jo bo Občina 
Slovenska Bistrica sklenila z izvajalcem del. 
 
Stroške izvedbe sanacije bosta pravdni stranki krili tako, da bo tožena stranka 
plačala 85 % predračunske vrednosti oz. pogodbeno dogovorjene vrednosti 
izvajalca, tožeča stranka pa 15 % predračunske vrednosti oziroma pogodbene 
vrednosti, vendar največ 4.800,00 EUR bruto. Tožeča stranka se zaveže poravnati 
dogovorjeno pogodbeno vrednost v roku 30 dni po izstavitvi zahtevka s strani tožene 
stranke na podlagi te sodne poravnave.  
 
Gradbena oz. sanacijska dela se bodo pričela izvajati v roku 30 dni po podpisu te 
sodne poravnave, dela pa morajo biti končana v roku treh mesecev po pričetku del.  
 
Pravdne stranke sporazumno določijo pred pričetkom del nadzorni organ, stroške 
nadzornega organa se zavežejo pokriti v enakem razmerju, to je 85 % za toženo 
stranko in 15 % za tožečo stranko. 
 

III. 
 
S to poravnavo se pravdne stranke sporazumejo, da parcela št. 1306/42 k.o. 
Slovenska Bistrica postane skupni del etažne lastnine v solasti vseh etažnih lastnikov 
in se Občina Slovenska Bistrica zaveže izstaviti ZK dovolilo v roku 30 dni po 
dokončanju sanacije oz. podpisu primopredajnega zapisnika, na stroške tožene 
stranke. Stroške vpisa v zemljiško knjigo plača tožeča stranka oz. etažni lastniki. 
 

IV. 
 
S podpisom te poravnave in po izvedbi sanacijskih del ter prenosom lastništva na 
etažne lastnike je izpolnjen zahtevek tožečih strank iz pravdnega postopka 
Okrožnega sodišča v Mariboru II P 490/2015. 
 
  

V. 
 
Sestavni del te sodne poravnave je predračun izvajalca KRT Gradbeništvo d.o.o.., ki 
je bil izbran v skladu s pravilnikom, ki ureja področje javnega naročanja Občine 
Slovenska Bistrica. Vrednost dogovorjenih del po predračunu izvajalca KRT 
Gradbeništvo je fiksna z opcijo veljavnosti ponudbe do 31. 10. 2017. 
 
 

VI. 
 
Pravdne stranke se sporazumejo, da Občina Slovenska Bistrica povrne tožeči stranki 
pravdne stroške, v sporazumno dogovorjeni višini 5.000,00 EUR s pribitkom DDV-ja, 
v roku 30 dni po izstavljenem računu pooblaščene odvetniške pisarne tožeče 
stranke, ki bo račun izstavila v roku 8 dni po sklenjeni in podpisani poravnavi. 
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VII. 
 
S sklenjeno poravnavo so rešeni vsi spori med pravdnima strankama v pravdni 
zadevi opr. št. II P 490/2015. 
 
Pravdne stranke izjavijo, da vsebina poravnave izraža njihovo pravo voljo, zato jo 
lastnoročno podpišejo. 
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