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PREDLOG 

oktober 2015 

 

Na podlagi 14. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) je 
Občinski svet Občine Destrnik, na svoji…redni seji, dne…, na predlog župana sprejel naslednji 
 

S K L E P  
 

1. Občina Destrnik zamenja svojo nepremičnino s parc. št. 1276/7, k.o. (369) Jiršovci za 
nepremičnini s parc. št. 1082/2 in 1087/8, obe k.o. (365) Jiršovci, ki sta v lasti Stanislava Lešnika, 
stanujočega Jiršovci 14, Destrnik. 

2. Zamenjava nepremičnin se v skladu s tretjo alineo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti opravi na podlagi neposredne pogodbe.   

 
 
Številka:  
Datum:  
___________________________________________________________________________ 

 
Obrazložitev: 

 
Občina Destrnik je po podatkih zemljiške knjige lastnica nepremičnine s parc. št. 1276/7, k.o. (365) 
Jiršovci, kmetijsko zemljišče v izmeri 272 m2. Stanislav Lešnik pa je lastnik nepremičnin s parc. št. 1082/2 
in 1087/8, obe k.o. (365) Jiršovci, zemljišča v skupni izmeri 503 m2. S predmetno menjavo bo občina 
Destrnik pridobila zemljišča po katerih poteka del lokalne ceste JP 560251 (Most - Doklovič), odstopi pa 
del po katerem poteka dovoz do stanovanjske hiše.   
 
Orientacijske vrednosti (določene so na podlagi vrednosti nepremičnin, ki jo določa geodetska uprava): 
- parc. št. 1276/7, k.o. Jiršovci znaša 99,85 EUR, 
- parc. št. 1082/2, k.o. Jiršovci znaša 138,01 EUR, 
- parc. št. 1087/8, k.o. Jiršovci znaša 310,94 EUR. 
 
Določba 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) v svoji 
tretji alineji določa, da se lahko nepremično premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti zamenja na 
podlagi neposredne pogodbe, če gre za menjavo nepremičnin, pod pogojem, da se vrednost premoženja 
samoupravnih lokalnih skupnosti z zamenjavo ne zmanjša ter da razlika med zamenjanima 
nepremičninama ni večja od 20%, vendar največ 80.000 EUR. Izjemoma lahko razlika med zamenjanima 
nepremičninama preseže 20% oziroma 80.000 EUR pod pogojem, da je ta razlika v korist države oziroma 
samoupravne lokalne skupnosti in se brezplačno prenese v last države oziroma samoupravne lokalne 
skupnosti. V naveden primeru gre za takšno izjemo, saj gre razlika v korist samoupravne lokalne skupnosti 
in se bo prenesla brezplačno.  
 
V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) se namera o sklenitvi neposredne pogodbe 
objavi na spletni strani Občine Destrnik najmanj 15 dni pred nameravano sklenitvijo neposredne 
pogodbe. 
 
 
Glede na navedeno predlagam Občinskemu svetu Občine Destrnik, da predlog sklepa obravnava in 
sprejme. 
 
 
        Vladimir VINDIŠ 
         župan 
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