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Odločanje o pravnem poslu ustanovitve stavbne pravice za
gradnjo dnevnega centra za starejše na parceli 462/6 k.o.
Trebnje v korist Doma starejših občanov Trebnje

Gradivo pripravil:
Pristojno delovno
telo:

Oddelek za splošne zadeve,
Vanda Zadnik, univ. dipl. prav., višja svetovalka I
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo (ni zasedal zaradi
preventivnih zdravstvenih razlogov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 (COVID-19))

Gradivo predlaga:

Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje

Poročevalec:

-

PREDLOG SKLEPA:

I.

Občina Trebnje sklene pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice za gradnjo
dnevnega centra za starejše v skladu s projektom »Dozidava dnevnega
centra DSO Trebnje« št. 175/20-DGD, izdelovalca Dia, d.o.o., Poljanski
nasip 28, 1000 Ljubljana, na parceli št. 462/6 k.o. 1422 Trebnje, v korist
javnega zavoda Dom starejših občanov Trebnje.

II.

Stavbna pravica se podeli brezplačno za dobo 99 let v korist javnega
zavoda Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje, matična
št. 1392123000.

Alojzij Kastelic
ŽUPAN
Priloge: predlog z obrazložitvijo, vloga Doma starejših občanov Trebnje

Odločanje o pravnem poslu ustanovitve stavbne pravice za gradnjo dnevnega
centra za starejše na parceli 462/6 k.o. Trebnje v korist Doma starejših občanov
Trebnje
Pravna podlaga za odločanje:
Na podlagi 70. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) ob smiselni
uporabi 11. alineje drugega odstavka 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 29/14 in 65/14-popr.) se občinskemu svetu posreduje v odločitev pravni posel –
ustanovitev stavbne pravice za gradnjo dnevnega centra za starejše na parceli 462/6
k.o. Trebnje v korist Doma starejših občanov Trebnje.
Splošno o stavbni pravici:
Stavbna pravica je pravni institut, ki ga ureja Stvarnopravni zakonik. Stavbna pravica je
omejena stvarna pravica, ki daje imetniku stavbne pravice pravico, da ima nad ali pod
zemljiščem zgrajen objekt oziroma, da zgradi objekt. To pomeni, da z ustanovitvijo
stavbne pravice imetnik stavbne pravice postane lastnik zgradbe oz. objekta, zemljišče
pa še vedno ostaja v lasti zemljiškoknjižnega lastnika. Bistvo stavbne pravice je torej
pravna ločitev zgradbe od zemljišča.
Pravna podlaga za pridobitev stavbne pravice je veljavna pogodba o ustanovitvi stavbne
pravice, ki se sklene med lastnikom zemljišča in bodočim imetnikom stavbne pravice.
Pogodba ima naravo zavezovalnega pravnega posla. Stavbno pravico je potrebno
vknjižiti tudi v zemljiško knjigo.
Pravni položaj lastnika zemljišča je povsem primerljiv s pravnim položajem lastnika s
služnostjo obremenjenega služečega zemljišča. Stavbna pravica v nobenem primeru ne
pomeni odtujitve zemljišča, pač pa obremenitev lastninske pravice na zemljišču.
Obvezna sestavina pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice je natančen opis vsebine
stavbne pravice, čas trajanja in nadomestilo, ki ga mora plačati imetnik stavbne pravice
lastniku nepremičnine.
Trajanje stavbne pravice določita pogodbeni stranki v pogodbi, zakon pa omejuje trajanje
na največ 99 let. Stranki lahko določita tudi krajši čas trajanja stavbne pravice. Ko
stavbna pravica preneha, postane zgradba spet sestavina zemljišča.
Podlaga za brezplačno podelitev stavbne pravice:
70. člen ZSPDSLS-1 v tretjem odstavku med drugim določa, da je ustanavljanje stavbne
pravice na nepremičnem premoženju lahko odplačno, če je stavbna pravica podeljena
v korist osebi javnega prava in če je to v javnem interesu. Nadalje v četrtem odstavku
istega člena določa, da se šteje, da je javni interes med drugim podan, če se stavbna
pravica podeli z namenom gradnje objektov s področja socialnega varstva.
Dom starejših občanov Trebnje je podal vlogo za pridobitev stavbne pravice za gradnjo
dnevnega centra za starejše na parceli 462/6 k.o. 1422 Trebnje v skladu s projektom
»Dozidava dnevnega centra k DSO Trebnje«, št. projekta: 175/20-DGD, izdelovalca Dia
d.o.o., Poljanski nasip 28, 1000 Ljubljana, v nadaljevanju: projekt.
Dom starejših občanov Trebnje se namerava s projektom prijaviti na Javni razpis za
sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva za
starejše, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/20,v nadaljevanju: javni razpis).
Eden izmed pogojev za prijavo na razpis je, da mora prijavitelj izkazati pravico graditi v
skladu z veljavno gradbeno zakonodajo in imeti pridobljeno pravnomočno gradbeno
dovoljenje.
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Dom starejših občanov Trebnje je oseba javnega prava in za gradnjo po projektu je
skladno z določbo četrtega odstavka 70. člena ZSPDSLS-1 podan javni interes, zato so
izpolnjeni pogoji za podelitev brezplačne stavbne pravice.
Pri brezplačni ustanovitvi stavbne pravice je obvezna sestavina pogodbe, da se po
prenehanju stavbne pravice nadomestilo imetniku stavbne pravice ne plača. Zgradbe, ki
je predmet stavbne pravice, imetnik tudi ne sme obremenitvi z zastavno pravico.
Po prenehanju časa, za katerega je ustanovljena stavbna pravica, postane lastnik
zemljišča tudi lastnik objekta, ki je bil zgrajen.
Predmet ustanovitve stavbne pravice:
Območje v centru Trebnjega ob obstoječem Domu starejših občanov Trebnje
Parcela in k.o.
Izmera
cele Lastništvo
Območje posega
parcele v m2
po projektu v m2
462/6 k.o. 1422
87 37 Občina Trebnje 1/1
10 50
Trebnje
Zemljišče parcela 462/6 k.o. 1422 Trebnje, na katerem se bo izvajala gradnja v skladu
s projektom, je še vedno v lasti Občine Trebnje, ker zemljiškoknjižna razmerja z RS kot
(so)investitorjem gradnje obstoječega Doma starejših občanov, ki že stoji na tej parceli,
še niso dokončno urejena.
Ocena finančnih in drugih posledic:
Ustanovitev stavbne pravice ne bo povzročila finančnih posledic za proračun Občine
Trebnje.
Obrazložitev nujnosti zadeve in umestitev na dopisno sejo v skladu s Sklepom o načinu
delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času epidemije nalezljive
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19):
Občinski svet Občine Trebnje je na 5. dopisni seji, ki je trajala od 14. 4. 2020 do 16. 4.
2020 do 12. ure, sprejel Sklep o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine
Trebnje v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), v nadaljevanju
Sklep COVID-19, ki v VII razdelku določa roke za posredovanje gradiv ter v drugem
odstavku dovoljuje izjeme.
Dom starejših Občanov Trebnje je na Upravno enoto Trebnje vložil zahtevo za izdajo
gradbenega dovoljenja v skladu s projektom, vendar je dobil poziv, da je vloga formalno
nepopolna, ker ni izkazana pravica graditi. Rok za dopolnitev vloge se izteče 4. 5. 2020.
Glede na navedeno in ob upoštevanju določenih prazničnih dni je nujno, da se zadeva
odločanja o ustanovitvi stavbne pravice umesti na prvo dopisno sejo, ki bo sklicana v
skladu s Sklepom COVID-19, saj je potrebno po potrditvi predlaganega sklepa skleniti
še pogodbo o pravnem poslu in izvesti notarsko overitev.
Vir: del obrazložitve glede pravne narave stavbne pravice je povzet po članku Stavbna
pravica na državnem ali občinskem zemljišču, avtor Anton Grilc, Pravna praksa l. 2006, št.
34, stran 13.
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