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OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t
ZADEVA: a/ Ureditev premoženjsko pravnih razmer na območju poslovne cone
Slovenska Bistrica v povezavi z obnovo stare šole na Vošnjakovi ulici
I.

PREDLAGATELJ
Župan, dr. Ivan ŽAGAR

II.

DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO
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),
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

Občina Slovenska Bistrica in Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju MJU) sta
medsebojnih dogovorih, da uredita premoženjsko pravna razmerja na naslednji način:
MJU bo predlagal Vladi RS sklenitev dodatka številka 1 k Pogodbi o neodplačni odsvojitvi št.
3111-478/122/2008 ALUREG/2009-2005 z dne 30.06.2009 katerega namen je, da se iz
pogodbe o neodplačni odsvojitvi črta določilo glede prepovedi odprodaje zemljišč pred
potekom 15 let od sklenitve pogodbe o neodplačni odsvojitvi, to je do 01.07.2024 z namenom,
da Občina Slovenska Bistrica glede na izkazan gospodarski interes investitorjev lahko prosto
razpolaga s predmetnimi nepremičninami.
Razlog za sklenitev dodatka številka 1 k Pogodbi o neodplačni odsvojitvi št. 3111478/122/2008 ALUREG/2009-2005 z dne 30.06.2009, iz katere se črta določilo glede
prepovedi odprodaje zemljišč pred potekom 15 let od sklenitve pogodbe o neodplačni
odsvojitvi, to je do 01.07.2024 z namenom, da Občina Slovenska Bistrica glede na izkazan
gospodarski interes investitorjev lahko prosto razpolaga s predmetnimi nepremičninami, je tudi
v dejstvu, da Vlada Republike Slovenije po letu 2008 ni več izvajala nacionalnega programa
gospodarskih središč, ki ga je dogovorila Vlada Republike Slovenije v letih 2004-2008,
katerega sestavni del je bil projekt OREH s podprojektom ALUREG. Republika Slovenija bi
morala v skladu z Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2017-2023 z dne
12.10.2006 zagotoviti sredstva za izgradnjo gospodarskega središča, kar pa se do danes ni
zgodilo.
V skladu z dogovorom, ki ga bosta podpisali Občina Slovenska Bistrica in Ministrstvo za javno
upravo, se bo Občina Slovenska Bistrica zavezala v roku najkasneje do 31.12.2020 gradbeno
urediti in v celoti opremiti poslovno stavbo številka 1959 na naslovu Vošnjakova 10, Slovenska
Bistrica, na nepremičnini ID znak: parcela 753 1405, katastrska občina 753 SLOVENSKA
BISTRICA parcela 1405 (ID 4138787) v lasti Občine Slovenska Bistrica, ter jo v celoti,
popolnoma opremljeno, razen sejne sobe v drugi etaži izročiti v posest Ministrstva za javno
upravo najkasneje do 31.12.2020, za namen uporabe Upravne enote Slovenska Bistrica z
namenom združiti poslovanje Upravne enote Slovenska Bistrica na eni lokaciji in za uporabo
drugih državnih organov. Projektantska ocena prenove stavbe znaša 1.900.000,00 EUR. Občina
Slovenska Bistrica bo poslovno stavbo številka 1959 na naslovu Vošnjakova 10, Slovenska
Bistrica prenovila s sredstvi pridobljenimi s prodajo nepremičnin, ki so predmet pogodbe o
neodplačni odsvojitvi.
Po obnovi stavbe številka 1959 na naslovu Vošnjakova 10, Slovenska Bistrica, bo celotno
pritličje, celotno prvo etažo in celotno drugo etažo, razen sejne sobe, za katero bo dogovorjena
brezplačna souporaba, z namenom združiti poslovanje Upravne enote Slovenska Bistrica na eni
lokaciji, za svoje poslovanje brezplačno uporabljala Upravna enota Slovenska Bistrica. Ostale
dele stavbe bo Občina Slovenska Bistrica oddala v najem Ministrstvu za javno upravo za
nedoločen čas z začetkom veljavnosti od 01.01.2021 dalje po okvirni ceni najema 3,56
EUR/m2/mesec, po postopku v skladu z veljavno zakonodajo, za potrebe Geodetske uprave RS
oziroma drugih državnih organov. Občina Slovenska Bistrica bo z Ministrstvom za javno
upravo v predmetni stavbi tudi sklenila pogodbo o brezplačni uporabi za uporabo opremljenega
poslovnega prostora za potrebe Finančne uprave RS, z začetkom veljavnosti od 01.01.2021
dalje, po postopku v skladu z veljavno zakonodajo.

VI.

FINANČNE POSLEDICE

Občina Slovenska Bistrica predvideva, da bi s prodajo vseh petih zemljišč v industrijski coni
lahko pridobila 2.000.000 EUR. Projektantska ocena za obnovo stavbe številka 1959 na naslovu
Vošnjakova ulica 10 Slovenska Bistrica pa je 1.900.000 EUR.

VII.

PREDLOG SKLEPA

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

SKLEP
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica soglaša, da se Občina Slovenska Bistrica v zameno za
sklenitev dodatka št. 1 k Pogodbi o neodplačni odsvojitvi št. 3111-478/122/2008
ALUREG/2009-2005 z dne 30.06.2009, ki je priloga tega sklepa, zaveže v celoti obnoviti
stavbo št. 1959 na naslovu Vošnjakova ulica 10, Slovenska Bistrica in jo dati v brezplačno
uporabo Upravni enoti Slovenska Bistrica ter v skladu z veljavnimi predpisi v najem ostalim
državnim organom.

S spoštovanjem!

mag. Janja TKAVC SMOGAVEC
vodja oddelka

Priloga:
- priloga 1 – skica - nepremičnine v industrijski coni Slovenska Bistrica
- priloga 2 – Pogodbi o neodplačni odsvojitvi št. 3111-478/122/2008 ALUREG/2009-2005 z dne
30.06.2009
- priloga 3 – osnutek dodatka št. 1 k Pogodbi

REPUBLIKA SLOVENIJA
Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa minister za javno
upravo Rudi Medved
matična številka: 5854814000, davčna številka: SI 17659957
(v nadaljevanju Republika Slovenija)
in
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, ji jo zastopa dr. Ivan Žagar, župan
matična številka: 5884250000, davčna številka: SI 49960563
(v nadaljevanju občina)
skleneta in dogovorita naslednji
DODATEK ŠTEVILKA 1 K POGODBI
O NEODPLAČNI ODSVOJITVI št. 3111-478/122/2005 ALUREG/2009-2005
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma kot nesporno ugotavljata:
- da sta sklenili Pogodbo o neodplačni odsvojitvi št. 3111-478/122/2008 ALUREG/20092005 z dne 30.06.2009 (v nadaljevanju pogodba o neodplačni odsvojitvi), s katero je
Republika Slovenija brezplačno odsvojila in prenesla v last in posest Občini Slovenska
Bistrica nepremičnine:
➢ ID znak: parcela 753 1660/66, katastrska občina 753 SLOVENSKA BISTRICA
parcela 1660/66 (ID 1998513) v izmeri 5.775 m2,
➢ ID znak: parcela 753 1660/69, katastrska občina 753 SLOVENSKA BISTRICA
parcela 1660/69 (ID 4518211) v izmeri 5.756 m2,
➢ ID znak: parcela 753 1660/70, katastrska občina 753 SLOVENSKA BISTRICA
parcela 1660/70 (ID 1830851) v izmeri 5.756 m2,
➢ ID znak: parcela 753 1660/73, katastrska občina 753 SLOVENSKA BISTRICA
parcela 1660/73 (ID 5189921) v izmeri 5.795 m2,
➢ ID znak: parcela 753 1660/74, katastrska občina 753 SLOVENSKA BISTRICA
parcela 1660/74 (ID 3006736) v izmeri 11.911 m2,
z izkazanim javnim interesom za namen zagotovitve zemljišč za izgradnjo podprojekta
ALUREG, ki pa ni bil izveden,
- da Občina Slovenska Bistrica predmetnih nepremičnin ne sme odprodati pred potekom
15 let od sklenitve pogodbe o neodplačni odsvojitvi, to je do 01.07.2024,
- da je Vlada Republike Slovenije s sklepom številka _______ z dne _______ podala
soglasje k besedilu tega dodatka številka 1 s katerim soglaša, da se iz pogodbe o
neodplačni odsvojitvi črta določilo glede prepovedi odprodaje zemljišč pred potekom 15
let od sklenitve pogodbe o neodplačni odsvojitvi, to je do 01.07.2024,
- da je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica s sklepom številka _______ z dne __
podal soglasje k besedilu tega dodatka številka 1.
2. člen
V Pogodbi o neodplačni odsvojitvi št. 3111-478/122/2008 ALUREG/2009-2005 z dne
30.06.2009, se v drugem členu črta peti odstavek.
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3. člen
V Pogodbi o neodplačni odsvojitvi št. 3111-478/122/2008 ALUREG/2009-2005 z dne
30.06.2009, se v tretjem členu črta druga točka.
4. člen
V Pogodbi o neodplačni odsvojitvi št. 3111-478/122/2008 ALUREG/2009-2005 z dne
30.06.2009, se v četrtem členu črta drugi odstavek.
5. člen
Vsa ostala določila pogodbe o neodplačni odsvojitvi ostanejo nespremenjena in še naprej v
veljavi.
6. člen
Ta dodatek številka 1 je ničen, če bi se ugotovilo, da je pri izvedbi postopka, na podlagi
katerega je podpisan, ali pri izvajanju pogodbe, kdorkoli v imenu ali na račun druge
pogodbene stranke obljubil predstavniku ali posredniku pogodbenih strank ali drugega
organa ali organizacije iz javnega sektorja, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist: za
pridobitev tega posla, ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji, ali za opustitev
dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim bi bila povzročena škoda organu ali organizaciji iz javnega sektorja, ali
bi bila omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku ali posredniku.
Pogodbeni stranki bosta ob ugotovitvi morebitnega obstoja dejanskega stanja iz prvega
odstavka tega člena, ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije, ali drugih organov
glede njegovega domnevnega nastanka, začeli z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe
oziroma dodatka številka 1 oziroma z drugimi ukrepi, v skladu s predpisi Republike
Slovenije.
7. člen
Ta dodatek številka 1 je sklenjen, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.
Dodatek številka 1 je sestavljen v petih izvodih, od katerih prejme Republika Slovenija tri
izvode, občina pa dva izvoda.

Datum:
Številka: 352-238/2016
REPUBLIKA SLOVENIJA, VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
po pooblastilu Rudi Medved, minister za javno upravo

Datum:
Številka:
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
dr. Ivan Žagar, župan
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