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Številka : 478-14/2011 
Datum : 14. 2. 2011 
 
Na podlagi 29. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave št. 6/02 s 
spremembami) izdajam naslednji 
 

S K L E P 
 

1. 
 

Zadrţi se objava  Pravilnika o postopku obremenjevanja in o višini odškodnin za 
obremenjevanje nepremičnin v lasti Mestne občine Nova Gorica ter o višini 
odškodnin za uporabo javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica (akt 
št. 478-14/2011, ki je bil sprejet na seji Mestnega sveta dne 27. 1. 2011) 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
OBRAZLOŢITEV: 
 
Zadrţani akt iz prve točke tega sklepa v svojem 17. členu vsebuje določilo, ki se glasi: 
»Brezplačna uporaba zemljišč je moţna, če se zasleduje javni interes in ta javni interes 
opredeli krajevna skupnost.« 
 
Citirano določilo je, kot sledi iz obrazloţitve v nadaljevanju, v nasprotju z Zakonom o 
lokalni samoupravi, Statutom MONG in Zakonom o stvarnem premoţenju drţave in 
samoupravnih lokalnih skupnosti 
 
1. Nasprotje z Zakonom o lokalni samoupravi – (ZLS-UPB2), Uradni list RS, št. 

94/2007 s spremembami  in s Statutom MO Nova Gorica.  

 
Pojem javnega interesa v pravu ni enoznačno opredeljen, opraviti imamo najmanj s štirimi 
temeljnimi pojmi: javni interes - javna korist - večinski interes - zasebni interes. Na splošno 
velja, da je javni interes definiran kot »splošna druţbena korist, ki jo področni predpis 
opredelil kot korist v javnem interesu oz. da je to interes večine drţavljanov.« Pojem 
javnega interesa in javne koristi tako lahko izenačimo, vendar pa je strogo ločen od 
zasebnega interesa, ni pa vedno enak niti večinskemu interesu. Večinski interes, torej 
interes večine drţavljanov postane javni interes šele takrat, ko ga zakon opredeli kot 
javnega. V zakonodaji najdemo tako opredelitev javnega interesa v (primeroma) 
naslednjih zakonih: 
 
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS), Ur. list RS, 42/2010; 
Zakon o športu (ZŠpo), Ur. list RS, št. 22/1998 s spremembami; 
Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIPK), Ur. list RS, št. 
75/1994 s spremembami oz. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), 
Ur. list RS, št. 96/02 s spremembami; 



 

Zakon o gasilstvu (ZGas),Ur. list RS, št. 71/1993 s spremembami 
in drugih. 
 
Prav tako določajo javni interes nekateri zakoni, ki urejajo konkretno organiziranost 
izvajalcev (Zakon o humanitarnih organizacijah, Zakon o invalidskih organizacijah, Zakon 
o spodbujanju razvoja turizma itd.) Pomemben je še Zakon o društvih (ZDru-1), Ur. list 
RS, št. 61/2006 s spremembami, ki v 5. poglavju govori o društvih, ki delujejo v javnem 
interesu. 
 
V področnih zakonih so določeni (najmanj) vsebina javnega interesa, obseg, način 
izvajanja in nosilci le-tega. Le-ti so na podlagi zakonov drţava in (na lokalni ravni) lokalne 
skupnosti, ki poskrbijo za izvajalce. Tako npr. 4. odst. 6. člena ZJIMS, 1. člen ZŠpo, 1. 
člen ZUJINPK oz. 2. alineja 1. odst. 2. člena ZUJK, 1. odst. 2. člena ZGas itd.  
 
Po 1. členu ZLS so temeljne lokalne skupnosti občine, ki na podlagi 1. odst. 18. člena 
istega zakona na svojem območju lahko ustanovijo oţje del (krajevne skupnosti). Le-te 
tako niso nosilci lokalne samouprave, pač pa le notranji deli občine, ki skladno s statutom 
opravljajo nekatere občinske naloge, tako da je ugotavljanje, določanje in izvajanje 
javnega interesa na lokalni ravni zakonska naloga občine. 
 
Glede moţnosti prenosa te naloge na oţji del občine (krajevne skupnosti - KS) ZLS 
določa v 19.b. členu naslednje: 
 
»Oţji del občine, ki ima svet, opravlja naloge, ki se preteţno nanašajo na njegove 
prebivalce in ki so mu prenesene v izvajanje s statutom občine, zlasti naloge, ki se 
nanašajo na: 
- lokalne javne sluţbe, 
- vzdrţevanje krajevnih cest in drugih javnih površin, 
- upravljanje s premoţenjem, namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva, 
- pospeševanje kulturne in drugih društvenih dejavnosti.« 
 
Pristojnosti KS so torej določene v statutu občine. Statut MO Nova Gorica o oţjih delih 
občine govori v členih 51 do 59 pri čemer določa, da: 
 
- KS sodeluje pri opravljanju javnih zadev v občini z dajanjem pobud, predlogov in zahtev 
za aktivnosti, ki naj jih občina izvaja na območju skupnosti ali pa vplivajo na ţivljenje in 
delo njenih prebivalcev ter s sodelovanjem pri njihovi realizaciji, zlasti pri pripravi razvojnih 
programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju, izvajanju 
komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju, pripravi 
programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, pridobivanju soglasij lastnikov 
zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih sluţb, sanaciji divjih odlagališč 
komunalnih odpadkov, ureditvi in olepševanju kraja, dodatni prometni ureditvi (prometna 
signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.), organizaciji kulturnih, 
športnih in drugih prireditev na njenem območju, urejanju socialnih problemov njenih 
prebivalcev in spremljanju nevarnosti na svojem območju in izvajanju nalog s področja 
zaščite in reševanja. (1. odst. 52. člena); 
 
- seznanja pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na 
področju urejanja prostora in varstva okolja ter daje obvezna mnenja in predloge pri javnih 
razgrnitvah prostorskih planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove 
skupnosti, za spremembo prostorskih planskih in izvedbenih aktov, glede predvidenih 
gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, v zvezi s sanacijskimi programi 
onesnaţevalcev, ki vplivajo na ţivljenje na njenem območju, glede spremembe 



 

namembnosti kmetijskega prostora v druge namene in glede posegov v kmetijski prostor 
(agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe reţima vodnih virov, za 
ukinitev in vzpostavitev javnega dobra in k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s 
premoţenjem občine na njenem območju. (2. odst. 52. člena) 
 
- v okviru svojih pristojnosti neposredno predvsem gospodari s premoţenjem v njihovi lasti 
ter s premoţenjem občine, ki ga nanjo z odlokom prenese občina, ki zato zagotovi 
potrebna sredstva, pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti in opozarja 
na socialne probleme in jih pomaga reševati ter organizira in vodi nadzor nad izvajanjem 
nalog splošne komunalne dejavnosti, vzdrţevanjem javne razsvetljave in vzdrţevanjem 
krajevnih cest,  pločnikov in drugih javnih površin, kar se podrobneje določi z odlokom.(3. 
do 5. odst. 52. člena)  
 
- svet KS opravlja naloge, ki so v skladu s statutom, zlasti pa  obravnava vprašanja iz 
občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje KS in njeno prebivalstvo ter oblikuje 
svoja stališča in mnenja, sklepa o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, po predhodnem 
soglasju mestnega sveta, sklepa o uporabi sredstev skupnosti in razpolaganju ter 
gospodarjenju s premoţenjem skupnosti in odloča o drugih zadevah, določenih s statutom 
KS (56. člen). 
 
Odlok o organiziranju in delovanju krajevnih skupnosti v Mestni občini Nova Gorica (Ur. 
glasilo, št. 5/96 in 10/97) v 2. členu določa način izvajanja prenesenih nalog, novih 
pooblastil, pa KS ne daje.  
 
2. Nasprotje z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti -  (ZSPDSLS), Uradni list RS, št. 86/2010 

  
ZSPDSLS določa v  2. alineji 1. odst. 30. člena, da se  nepremično premoţenje, ki ga 
začasno ne potrebuje noben uporabnik, lahko da v brezplačno uporabo z neposredno 
pogodbo (med drugimi moţnostmi), tudi: »…nevladnim organizacijam, ki delujejo v 
javnem interesu, za opravljanje dejavnosti, za katero so ustanovljene...« 
Med nevladne organizacije sodijo tudi društva (poleg agencij, fundacij oz. ustanov,  
zavodov, sindikatov itd.) 
 
Zakon je torej določil, da so do brezplačne uporabe upravičena tista društva, ki so na 
podlagi Zakona o društvih ta status pridobila in sicer takrat, ko opravljajo svojo dejavnost, 
ki je v javnem interesu. Občina – glede na to, da gre za zakonsko določilo, s pravilnikom 
ne more kroga upravičenih društev razširiti na vsa društva, torej tudi na tista, ki odločbe, 
da delujejo v javnem interesu nimajo. To bi moral storiti ţe zakonodajalec. 
 
3. Zaključek 
  
Besedilo sprejetega 17. člena Pravilnika o postopku obremenjevanja in o višini odškodnin 
za obremenjevanje nepremičnin v lasti Mestne občine Nova Gorica ter o višini odškodnin 
za uporabo javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica 
je v nasprotju: 
 
- z 52. členom Statuta MO Nova Gorica, saj z občinskim pravilnikom ni mogoče naloţiti 
KS naloge opredeljevanja javnega interesa, ki je po zakonu naloga občine in ki s statutom 
ni bila prenesena na KS; 
 
- s 1. odst. 30. člena ZSPDSLS, saj z občinskim pravilnikom ni mogoče razširiti z 
zakonom predvidenega primera oddaje nepremičnin v brezplačno uporabo tudi na tista 



 

društva, ki nimajo odločbe o priznanju statusa društva v javnem interesu. 
 
1. in 2. odstavek 29. člena Statuta MONG določata: »Ţupan lahko zadrţi objavo 
splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga mestnemu 
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za 
zadrţanje.  
 
Če mestni svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, ţupan pa lahko vloţi pri 
ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.« 
 
V skladu s citiranim določilom Statuta bom zato predlagal MS, da ponovno odloča o 
sprejetem aktu in ga, zaradi njegove nezakonitosti, pri ponovnem glasovanju ne potrdi. 
 
Pripravil:                                                                                 Ţupan                                                        
Bogdan Ţiţmond Kofol                                                        Matej Arčon 
         
 
 
 
Sklep prejmejo : 

- JP, Mestne storitve, d.o.o. 
- Mestni svet 


