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Zadeva: POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE ZA GRADNJO 
JAVNE INFRASTRUKTURE - izvajanje Zakona o ukrepih za 
uravnoteženje javnih financ občin

Spoštovani,

iz občin so nas informirali o težavah pri izvajanju Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih 
financ občin (Uradni list RS, št. 14/15), konkretno pri pogodbah o ustanovitvi služnostne pravice 
za gradnjo javne infrastrukture.

Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, sprejet februarja 2015, je med drugim 
posegel v 31. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
tako, da je ustanavljanje služnosti na nepremičnem premoženju države v korist samoupravnih 
lokalnih skupnosti oziroma ustanavljanje služnosti na nepremičnem premoženju samoupravnih 
lokalnih skupnosti v korist države brezplačno, če se služnost ustanavlja za namen gradnje ali 
vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture.

Prosimo vas, da to zakonsko obveznost vgradite tudi v pogodbe o ustanovitvi služnostne 
pravice za gradnjo javne infrastrukture, ki jih sklepate z občinami. Ustanavljanje služnosti na 
nepremičnem premoženju države v korist občin oziroma ustanavljanje služnosti na 
nepremičnem premoženju občin v korist države je namreč brezplačno, če se služnost ustanavlja 
za namen gradnje ali vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture. Namen Zakona o ukrepih 
za uravnoteženje javnih financ občin je bil, da se občine v največjem mogočem obsegu 
razbremeni stroškov za njihovo delovanje ter da si država in občine služnosti medsebojno ne 
zaračunavajo.

S spoštovanjem,

Dr. Nejc Brezovar
državni sekretar

PREJMEJO:
- Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 

cesta 19, 1535 Ljubljana, gp.drsi@gov.si

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 
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- Arhiv, tu
V VEDNOST:

- Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, gp.mzi@gov.si, 
Tina.Plut@gov.si

- Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana, gp.mf@gov.si, Marjetica.Mahne@mf-
rs.si

- Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor, info@skupnostobcin.si
- Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, info@zdruzenjeobcin.si
- Združenje mestnih občin Slovenije, zmos@koper.si


	8F8EAA0D5811636CC1258035002AAC91_0.in.doc

		2016-09-21T11:43:53+0200
	Roman Lavtar


		2016-09-21T12:40:21+0200
	Nejc Brezovar




