Številka:
Datum:

478-129/2008 (1414)
21. 10. 2008

OB INSKI SVET
MESTNE OB INE NOVO MESTO
ZADEVA:

PREDLOG SKLEPA O ODTUJITVI NEPREMI NINE PARC. ŠT.
642 IN DELA NEPREMI NINE PARC. ŠT. 643, OBE K.O.
KANDIJA

NAMEN:

sprejem sklepa

PRAVNA PODLAGA:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007),
Statut Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08)
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob in
(Uradni list RS, št. 14/2007),
Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob in
(Uradni list RS, št. 84/2007 in 94/2007)

PORO EVALEC:

Jože FLORIJAN I , vodja Oddelka za splošne zadeve

OBRAZLOŽITEV:

v prilogi

PREDLOG SKLEPA:

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme sklep o
odtujitvi nepremi nine parc. št. 642, k.o. Kandija, in dela parc.
št. 643, k.o. Kandija, v predvideni izmeri 267 m2.

Priloge:
- obrazložitev (PRILOGA 1),
- orto foto posnetek (PRILOGA 2).
Vro iti:
- naslovu,
- zbirka dokumentarnega gradiva.

Alojzij Muhi
ŽUPAN

PRILOGA 1

Številka:
Datum:

478-129/2008 (1414)
21. 10. 2008

OB INSKI SVET
MESTNE OB INE NOVO MESTO
ZADEVA:

ODTUJITEV NEPREMI NINE PARC. ŠT. 642 IN DELA NEPREMI NINE
PARC. ŠT. 643, OBE K.O. KANDIJA

I. UVOD
Mestna ob ina Novo mesto (v nadaljevanju ob ina) je prejela vlogo Republike Slovenije,
Ministrstva za promet, Direkcije RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
DRSC), za brezpla ni prenos lastninske pravice na nepremi nini parc. št. 642, pot v izmeri
63 m2, ZKV 1905, k.o. Kandija, in delu nepremi nine parc. št. 643, cesta v izmeri 3528 m2,
ZKV 1905, k.o. Kandija, v predvideni izmeri 267 m2.
DRSC je investitor rekonstrukcije oz. novogradnje Šmihelske (Ljubenske) ceste v Novem
mestu , v skladu z Odlokom o lokacijskem na rtu za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem
mestu – rekonstrukcija oz. novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760
do km 22,250 (Uradni list RS, štev. 22/02, 36/03 in 68/07). Za izvedbo navedenega projekta
(izgradnjo ceste) potrebuje nepremi nino parc. št. 642, k.o. Kandija, in del nepremi nine
parc. št. 643, k.o. Kandija, kot je to opredeljeno v Odloku o lokacijskem na rtu za Šmihelsko
(Ljubensko) cesto v Novem mestu – rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste
R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do km 22,250 (Uradni list RS, št. 63/08 - UPB-1, v
nadaljevanju: Odlok o lokacijskem na rtu) in v projektu štev. 722/07, januar 2008, ki ga je
izdelal OZZING d.o.o. iz Trbovelj.

II. UGOTOVITVE
Nepremi nina parc. št. 642, pot v izmeri 63 m2, ZKV 1905, k.o. Kandija, predstavlja javno
dobro v lasti ob ine. V naravi gre za opuš eno javno pot. Nepremi nina parc. št. 643, cesta v
izmeri 3528 m2, ZKV 1905, k.o. Kandija, predstavlja javno dobro v lasti ob ine, v naravi pa
kategorizirano ob insko cesto. Obe nepremi nini, parc. št. 642, k.o. Kandija, v celoti, in parc.
št. 643, k.o. Kandija, v delu v izmeri cca 267 m2, sta v Odloku o lokacijskem na rtu in z
izdelanim projektom predvidena za izvedbo rekonstrukcije oz. novogradnje Šmihelske ceste.
Gradnja ceste je v javnem interesu in brezpla ni prenos se sklepa za dosego javne koristi.
Ob ina izvaja postopke razpolaganja s stvarnim premoženjem v skladu z veljavno
zakonodajo. To podro je urejata Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob ine

(Uradni list RS, št. 14/07, v nadaljevanju Zakon) in na njegovi podlagi sprejeta Uredba o
stvarnem premoženju države, pokrajin in ob ine (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07 - v
nadaljevanju: Uredba).
Zakon v 23. lenu ureja brezpla no odsvojitev. Nepremi no premoženje samoupravne
lokalne skupnosti se lahko brezpla no odsvoji, e je pridobitelj oseba javnega prava in se s
tem zasleduje javni interes.
Predmetni nepremi nini zemljiškoknjižno predstavljata javno dobro v naravi pa cesto in
opuš eno javno pot. S prenosom lastninske pravice na nepremi ninah oz. njihovem delu se
ne spreminja njihov namen. Ker je ureditev ceste tudi v interesu ob ine in ker gre za
nepremi nini, ki sta (v delu, ki je predmet prenosa) za ob ino ekonomsko nezanimivi, je
brezpla en prenos utemeljen.
Mestna ob ina Novo mesto, Ob ina Straža in Ob ina Šmarješke Toplice še niso sklenile
delitvene bilance in iz tega razloga Mestna ob ina Novo mesto še ne more razpolagati s
predmetnima nepremi ninama, eprav se nahajta na njenem obmo ju. Zaradi nujnosti
realizacije ceste bo ob ina z DRSC-jem sklenila predpogodbo, s katero bo investitorju
dovolila gradnjo – rekonstrukcijo ceste.
Po sklenitvi delitvene bilance med novonastalimi ob inami, bomo izpeljali postopek
brezpla nega prenosa lastninske pravice na nepremi nini parc. št. 642, pot v izmeri 63 m2,
k.o. Kandija, in delu nepremi nine parc. št. 643, cesta v izmeri 3528 m2, k.o. Kandija, v
predvideni izmeri 267 m2, ki bosta po rekonstrukciji oz. novogradnji predstavljali del državne
ceste.
Ob ina bo sklenila z DRSC-jem neposredno pogodbo, saj je v 22. lenu Zakona med drugim
dolo eno, da se neposredna pogodba sklene, kadar je pridobitelj oseba javnega prava
oziroma gre za dosego javne koristi.

Pripravila:
Mojca Lenassi Malnari , višji svetovalec II

Jože Florijan i
VODJA ODDELKA

Mag. Sašo Murti
DIREKTOR OB INSKE UPRAVE

PRILOGA 2

