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OBČINA KOBILJE 
OBČINSKI SVET 
Kobilje 56 
9227 KOBILJE 
 
 
Zadeva: POSAMIČNI NAČRT RAZPOLAGANJA IN PRIDOBIVANJA 

NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE KOBILJE  

 
 
PREDLAGATELJ: Stanko GREGOREC, župan občine Kobilje 
 
POROČEVALEC: Stanko GREGOREC, župan občine Kobilje 
 
PRAVNA OSNOVA:  Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Uradni list RS. št. 86/2010),  
 Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list 

RS, številka 84/2007, 94/2007, 55/2009, 100/2009 in 49/2010)  
 Statut občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011) 
 
NAMEN: Obravnava in sprejem 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Kobilje sprejme Posamični načrt ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občine Kobilje  

 
 
 ŽUPAN 
 OBČINE KOBILJE 
 Stanko GREGOREC l.r. 
 
I. UVOD 
 
Občinski svet občine Kobilje je na eni izmed svojin prejšnjih sej obravnaval predlog nove 
parcelacije in menjave parcel št. 3131/1 (privatna lastnina) in 3135 (last občine Kobilje) in se 
s predlogom nove parcelacije menjave strinjala, saj bi s tem občina dobila nove stavbne 
parcele (po novem OPN).  
 
Glede na navedeno, smo to menjavo ponovno pripravili za obravnavo na 13. izredni seji 
občinskega sveta. 
 
Na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS. št. 86/2010) se za razpolaganje s stvarnim premoženjem šteje tudi odsvojitev 
nepremičnine na podlagi menjave, zato je tudi v tem primeru potrebno izvesti postopek 
ravnanja kot ga opredeljuje Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni 
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list RS, številka 84/2007, 94/2007, 55/2009, 100/2009 in 49/2010) - v nadaljevanju Uredba, in 
sicer: 

- razpolaganje s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti se lahko izvede 
le, če je to premoženje vključeno v letni načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem  

- letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem sprejme svet samoupravne 
lokalne skupnosti, torej občinski svet občine. V kolikor posamezna nepremičnina ni 
vključena v ta program, Uredba omogoča, da se med letom ta letni načrt razpolaganja 
lahko dopolnjuje 

- ravnanje s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti se lahko izvede na podlagi 
sprejetega posamičnega programa ravnanja, ki ga sprejme organ lokalne skupnosti, 
pristojen za izvajanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti. 

 
Kot metode razpolaganja z nepremičnim premoženjem zakon določa: 

- javno dražbo, 
- javno zbiranje ponudb in 
- neposredno pogodbo (ta je po 21. členu zakonu mogoča med drugim tudi v primeru, 

če je posamezna ocenjena vrednost nepremičnine nižja od 20.000 EUR ali če gre za 
menjavo nepremičnin, pod pogojem, da se vrednost premoženja lokalne skupnosti z 
zamenjavo ne zmanjša ter da razlika med zamenjanima nepremičninama ni večja od 
20%, vendar največ 80.000 EUR). 

 
II. POSAMIČNI PROGRAM - MENJAVA NEPREMIČNIN 
 parc. št. 3135 z nepremičnino parc. št. 3131/1, obe k.o. Kobilje 
 

1. Obrazložitev predvidenega ravnanja 
Zemljišči s parc. št. 3135se zamenja za zemljišče parc. št. 3131/1, obe k.o. Kobilje. V naravi 
gre za njivo in travnik oz delno sadovnjak, s parcelacijo in pridobitvijo parcele 3129 pridobi 
širša parcela, ki bo po novem OPN postala stavbno zemljišče in je zato za občino strateškega 
pomena.  
 

2. Predmet in obseg nepremičnega premoženja 
Po stanju zemljiškega katastra in zemljiške knjige je 

- zemljišče s parc. št. 3135, travnik v izmeri 1.212 m2 k.o. Kobilje, 
- zemljišce s parc. št. 3131/1, travnik v izmeri 1.200 m2, k.o. Kobilje, (lastniki razvidni 

iz priloženega zemljiškoknjižnega izpiska). 
 
Predmet menjave je zemljišče parc. št. 3135, ki se zamenja za zemljišče parc. št. 3131/1, obe 
k.o. Kobilje . 
 

3. Opredelitev metode ravnanja 
Nepremičnini se bosta cenili, izmerili in razparcelirali, kot je to predvideno na idejni zasnovi. 
Novo nastali parceli se nato vpišeta v zemljiško knjigo na podlagi neposredne pogodbe, pri 
čemer se upošteva zakonodaja. 
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4. Pravni pregled stanja 
Lastništvo obeh nepremičnin, ki sta predmet razpolaganja, je navedeno v 2. točki tega 

programa in razvidno tudi iz priloženih zemljiškoknjižnih izpiskov v prilogi tega gradiva. 

 

5. Vrednost nepremičnin 
Obe nepremičnini, ki sta predmet ravnanja se lokacijsko nahajata skupaj, zato ugotavljamo, da 

je njuna vrednost po m2 enaka. Razlika nastaja samo pri izmerah. Pred parcelacijo se bo 

opravila tudi cenitev predmetnih parcel. 

 

 

 

Priloge: 

- idejna zasnova parcelacije 

- zemljiškoknjižna izpiska predmetnih nepremičnin 
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Informacijski sistem eZK

Sestavljeni izpis za parcelo iz zemljiške knjige in zemljiškega katastra

čas izdelave izpisa: 10.4.2013 - 13:51:11

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: 144-3131/1-0
 

parcela št. 3131/1 k.o. 144 - KOBILJE (ID 5888480)
 

Podatki o zemljiški parceli, vpisani v zemljiškem katastru:
 

vrsta rabe / kulture: površina (m2):
   STANOVANJSKA STAVBA    135 
   TRAVNIK    1.200 
   ZEMLJIŠČE POD STAVBO    94 
   DVORIŠČE    621 
dejanska raba:
   Kmetijsko zemljišče
   Pozidano zemljišče

 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 14000488
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. EMŠO: 3009952******
osebno ime: Dragica roj. Perčič Miholič
naslov: Kobilje 177, 9227 Kobilje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   07.11.2011 12:24:57

omejitve:

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11701911 06.12.2005 11:19:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  
11701910 06.12.2005 11:19:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

ID osnovnega položaja: 14000489
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. EMŠO: 0205952******
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osebno ime: Jožef Miholič
naslov: Kobilje 177, 9227 Kobilje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   07.11.2011 12:24:57

omejitve:

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11701911 06.12.2005 11:19:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  
11701910 06.12.2005 11:19:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11701910
čas začetka učinkovanja 06.12.2005 11:19:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: parcela št. 3131/1 k.o. 144 - KOBILJE (ID 5888480)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Odločbe Upravne enote Lendava št. 356 - 393 / 2005-(0203)  z dne 20.10.2005se zaznamuje zavarovano 
območje po Uredbi o Krajinskem parku Goričko ( Ulr. l. RS, št. 101/2003 ). 
zveza - ID osnovnega položaja:

14000488 
14000489 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 11701911
čas začetka učinkovanja 06.12.2005 11:19:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: parcela št. 3131/1 k.o. 144 - KOBILJE (ID 5888480)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Odločbe Upravne enote Lendava št. 356 - 393 / 2005-(0203)  z dne 20.10.2005se zaznamuje zavarovano 
območje po Uredbi o Krajinskem parku Goričko ( Ulr. l. RS, št. 101/2003 ). 
zveza - ID osnovnega položaja:

14000488 
14000489 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Informacijski sistem eZK

Sestavljeni izpis za parcelo iz zemljiške knjige in zemljiškega katastra

čas izdelave izpisa: 10.4.2013 - 13:58:15

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: 144-3135/0-0
 

parcela št. 3135/0 k.o. 144 - KOBILJE (ID 5257760)
 

Podatki o zemljiški parceli, vpisani v zemljiškem katastru:
 

vrsta rabe / kulture: površina (m2):
   TRAVNIK    1.212 
dejanska raba:
   Kmetijsko zemljišče

 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 394574
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Občina Kobilje
naslov: Kobilje 35, 9227 Kobilje
začetek učinkovanja vpisa imetnika   14.07.2009 08:30:00

omejitve:

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11629348 05.09.2005 14:00:00 612 - zaznamba - urejanje prostora  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11629348
čas začetka učinkovanja 05.09.2005 14:00:00
vrsta pravice / zaznambe 612 - zaznamba - urejanje prostora
glavna nepremičnina: parcela št. 3135/0 k.o. 144 - KOBILJE (ID 5257760)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi odločbe Upravne enote Lendava št. 356-8/2005-0203 z dne 3.8.2005 se zaznamuje zavarovano območje 
po Uredbi o krajinskem parku Goričko (Ur.l. RS št. 101/2003).
zveza - ID osnovnega položaja:
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394574 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 


