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Zadeva: Javnĺ interes za prenos nepremičnine, po katerĺ poteka cesta na območju
občine Slovenska Bistrica v last občine Slovenska Bĺstrica

Spoštovani!

V skladu z dogovorom vam posredujemo vlogo zabrezplačni prenos nepremičnine parc. št.

441122 k.o. 2667 _ Gaj, katere lastnik ste vi, na občino slovenska Bistrica, saj poteka po
predmetni nepremičnini kategorizirana javna pot št. 94074l Kajuhova ulica.

Pravni red spodbuja občine k brezplačnemu pridobivanju nepremičnin, ki služijo njihovemu
nemotenemu opravljanju nalog, kar ureja prvi odstavek 24. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75lt2,
47l13 - ZDU-IG, 50114, 90/14 _ ZDIJ-II in I4ll5 _ ZUUJľD), ki opredeljuje brezplačno
odsvojitev nepremičnine, če je pľidobitelj oseba javnega prava razenjavnega podjetja in je to
v javnem interesu.

občina Slovenska Bistrica samostojno opravlja naloge v javnem interesu občanov, ki so
določene v 2I. členu Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94lO7 - uľadno
prečiščeno besedilo, 76108, 79109, 5ll10, 40lI2 _ ZIJIF in I4l15 _ ZUUJFO), 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 nepremičnina predstavlja objekt lokalnega pomena in
zadovoljuje javno korist v javnem interesu.



Na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti(UradnilistRS, št.86/10,75l|z,47l73 -ZDU-IG' 50114,90174_ZDU-7Iin|4175
_ ZWJFO) je tako upravičen brezplačni prenos nepremične parc. št. 441122k.o.266l _ Gaj,

saj služi javnemu interesu občanov in drugih.

Glede na navedeno, vas prosimo zabrezplačni prenos predmetne nepremiěnine v last oběine
Slovenska Bistrica.

S spoštovanjem!
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