
 

 

 

 

Številka: 032-000 /2012 
Datum: 5. december 2012 
 

 

NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE 
NAZARJE  V LETU 2013 

 
UVODNA POJASNILA 
 
Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št.  86/2010 in 75/2012, v nadaljnjem besedilu 
ZSPDSLS), ki ureja  ravnanje s stvarnim  premoženjem države, pokrajin in lokalnih skupnosti. 
Zakon  je začel veljati 17. 11. 2010. Na podlagi 39. člena zakona je Vlada Republike Slovenije 
sprejela Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, 
št. 34/2011), ki se uporablja od 7. 5. 2011 dalje. Uredba podrobneje ureja postopke ravnanja s 
stvarnim premoženjem države in samoupravnih skupnosti. 
 
NAČELA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH SKUPNOSTI 

 Načelo gospodarnosti, 

 Načelo odplačnosti, 

 Načelo enakega obravnavanja, 

 Načelo preglednosti in 

 Načelo javnosti. 
 

UPRAVLJAVCI STVARNEGA PREMOŽENJA 
 
Upravljavci stvarnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti so uprava samoupravne 
lokalne skupnosti in osebe javnega prava, ki jih za upravljavce določi organ, pristojen za 
izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, s svojim aktom. 
 
AKTI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH SKUPNOSTI 
 
Akti  ravnanja s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti so: 

 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem; 

 Načrt ravnanja s premičnim premoženjem. 
 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti vsebuje: 

 Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, 

 Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, 

 Načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem in    

 Načrt najemov nepremičnega premoženja 
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V skladu z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, 
št. 86/2010 in 75/2012) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011) se občinskemu svetu predloži: 
 

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 
 

1. Zemljišča: 
- Nakup zemljišč za krožišče in pločnik v Nazarjah. 
- Nakup zemljišč  za širitev regionalne ceste v Šmartnem o Dreti. 
- Nakup drugih zemljišč 

 
2. Stanovanja: 
- Nakup enega stanovanja v novem bloku od Gradiatim d.o.o – predpogodba. V letu 2012 je bil 

izvršen nakup enega stanovanja. 
 

 
CILJI IN RAZLOGI PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 
 

1. Zemljišča: 
 
Nakup in menjava zemljišč za krožišče in pločnik v Nazarjah:  
Zemljišče v k.o. Prihova, skupna površina  ni znana.  Odkup zemljišč se  vrši preko DDC, 
sopogodbenica za odkup zemljišč je Občina Nazarje (delež za izgradnjo pločnika..).  Vključen 
je tudi odkup zemljišč Mercator (Lesarska cesta). 
Orientacijska vrednost 25.000,00 EUR, 
 
Nakup zemljišč za širitev regionalne ceste v Šmartnem ob Dreti:  
Zemljišča v k.o. Šmartno ob Dreti želi občina odkupiti zaradi izgradnje pločnika ob 
rekonstrukciji državne ceste. Odkup zemljišč se vrši preko DDC, sopogodbenica za odkup 
zemljišč je Občina Nazarje. 
Orientacijska vrednost zemljišč je 29.250,00 EUR.  
 
Nakup zemljišč – zaokroževanje zemljišč in dugo 
Orientacijska vrednost zemljišč je 10.000,00 EUR. 
 

2. Stanovanja: 
Nakup enega stanovanja za kadrovske potrebe zavodov in institucij občine Nazarje – 
sklenjena je predpogodba. 
Orientacijska vrednost nakupa je 62.000,00 €. 
 
V letu 2013 je planiran nakup zemljišč v skupni vrednosti 126.250,00 EUR. 
 
 

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 
 

Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Nazarje za leto 2013 iz naslova razpolaganja s 
stvarnim nepremičnim premoženjem se proda naslednje premoženje: 
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 Zemljišča za izgradnjo stanovanjskih hiš v Šmartnem ob Dreti. Izgradnja komunalne 
infrastrukture se zaključuje in bo v začetku leta 2013 možna prodaja komunalno 
opremljenih zemljišč. Planirana je prodaja zemljišč v skupni vrednosti 66.000,00 EUR. 

 Komunalno urejene parcele za stanovanjsko gradnjo – Za samostanom. Občina je 
lastnica štirih parcel, ki jih prodaja po postopku javnega zbiranja ponudb  - odprti 
razpis. Planirana je prodaja zemljišč v skupni vrednosti 74.200,00 EUR. 

 Komunalno urejene parcele za gradnjo industrijsko obrtnih objektov. Občina Nazarje 
je lastnica sedmih parcel v skupni površini 16.990,00 m2. Zemljišča se prodajajo po 
postopku zbiranja ponudb – odprti postopek. Planirana je prodaja zemljišč v skupni 
vrednosti 386.025,00 EUR. 

 Prodaja enega stanovanja. Planirana je prodaja enega starejšega stanovanja v 
Nazarjah v vrednosti 76.800,00 EUR. 

 Prodaja drugih zemljišč v  znesku 4.000,00 EUR.  
Skupna vrednost prodaje zemljišč je planirana v skupnem znesku 607.025,00 EUR. 

 
1. Zemljišča: 

 
Prodaja zemljišč za stanovanjsko gradnjo BIČ – Šmartno ob Dreti – Predvidena je prodaja 
zemljišč  5.384,00 m2 s tem, da investitor zemljišče komunalno uredi – komunalno ureditev 
proda občini. Opravljena je cenitev zemljišč. Vrednost zemljišč  v lasti Občine Nazarje, ki so 
namenjena prodaji še ni določena. Planirana je prodaja zemljišč v skupni vrednosti 
66.000,00 EUR. 
 
 

Katastrska 

občina 

Parc. št. Površina 

m2 

cena/m2 

brez DDV 

v EUR 

ocenjena 
vrednost brez 
DDV 

opomba 

k.o. Šmartno ob 
Dreti 

566/4 646,00   cenitev – 
čistilna 

OBČINA 

parcela 1 566/5 

566/18 

767,00 

176,00 

  OBČINA 

OBČINA 

parcela 2 566/17 

566/6 

79,00 

630,00 

  OBČINA 

OBČINA 

parcela 3 566/13 

566/7 

67,00 

606,00 

  REMIC M. 

REMIC M. 

parcela 4 566/9 639,00   OBČINA 

parcela 5 566/11 895,00   OBČINA 

parcela 6 566/15 728,00   OBČINA 

parcela 7 566/16 709,00   OBČINA 

parcela 8 566/20 761,00   OBČINA 

infrastruktura 566/14 889,00   občina 
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infrastruktura 566/12 42,00   OBČINA 

infrastruktura 566/8 161,00   OBČINA 

SKUPAJ za prodajo  5.384,00    

  
 

2. Komunalno urejene gradbene parcele Za samostanom 
 
Prodaja komunalno urejenih gradbenih parcel za stanovanjsko gradnjo. Za prodajo je 
predvidenih še pet parcel. Planirana je prodaja zemljišč v skupni vrednosti 74.200,00 EUR. 
 
Gradbena 

parcela 

Parc. št. Površina 

m2 

cena/m2 

brez DDV 

v EUR 

Vrednost  

brez DDV 

DDV 20%  

opomba 

1. 958/5 852,00 55,00 46.860,00 

56.232,00 

cenitev 

2. 958/8 856,00 55,00 47.080,00 

56.496,00 

 

3. 958/6 629,00 55,00 34.595,00 

41.514,00 

 

4. 958/7 645,00 55,00 35.475,00 

42.570,00 

 

6.  955/8 442,00   Zamenjava – 

delno  - cesta 

   SKUPAJ 164.010,00 

196.812,00 

 

 
3. Komunalno urejene gradbene parcele IOC Prihova  

 
Prodaja komunalno urejenih gradbenih parcel za gradnjo industrijsko obrtnih objektov. Za 
prodajo so namenjena naslednja zemljišča: 

 
zemljišče Parc. št. Površina  

 

cena/m2 

brez DDV 

v EUR 

ocenjena 
vrednost brez 
DDV 

opomba 

P3-A 64/12, 47/99, k.o. 
Prihova 

2.350,00 65,00 152.750,00 3. razpis  

P4-B 64/15, 47/93, 46/2, 
47/92, 1200/64 in 
parc. št. 47/11, k.o. 
Prihova 

2.715,00 65,00 176.475,00 3. razpis  

P5-A 64/17, 47/97 in 46/5, 
k.o. Prihova 

2.395,00 65,00 155.675,00 3. razpis  
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P5-B 64/17, 47/97 in 46/5, 
k.o. Prihova 

2.123,00 65,00 137.995,00 3. razpis  

P6 47/104, 47/122, k.o. 
Prihova 

3.669,00 65,00 238.485,00 3. razpis  

P7-A 47/105 in 47/124, 
k.o. Prihova 

1.905,00 65,00 123.825,00 3. razpis  

P7-B 47/106 in 47/15, k.o. 
Prihova 

1.833,00 65,00 119.145,00 3. razpis  

  16.990,00 SKUPAJ 1.104.350,00  

 

Planirana je prodaja zemljišč v IOC Prihova v skupni vrednosti 386.025,00 EUR. 

 

4. Prodaja stanovanj 

V letu 2013 je planirana prodaja enega stanovanja  v višini 76.800,00 €. V letu 2012 je bil 
postopek prodaje zasedenih stanovanj zaradi nezainteresiranosti najemnikov, ustavljen. 

 

5. Prodaja drugih zemljišč 
 
Prodaja drugih zemljišč  je planirana v skupni vrednosti 4.000,00 EUR. 

 

SKUPNA VREDNOST PRODAJE NEPREMIČNIN  ZA LETO 2013 = 603.025,00 EUR. 
 

 

CENA PRODAJE 

Vrednost nepremičnin  se določi pred prodajo na podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca 
vrednosti nepremičnin v skladu z zakonom in  veljavno uredbo.  

 

METODA RAZPOLAGANJA 

Metoda razpolaganja bo izbrana skladno z določili Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti. Možni so naslednji postopki: javna dražba, javna ponudba, javno zbiranje 
ponudb, neposredna pogodba.   

 

I. NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM 
 

Je sestavljen: 
- Načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000,00 €. 
- Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000,00 €. 
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V letu 2013 Občina Nazarje  načrtuje odkup opreme v Športni dvorani Nazarje – ocenjena 
vrednost 35.000,00 EUR. Drugih nakupov premičnega premoženja, ki bi presegalo mejno 
vrednost Občina Nazarje ne načrtuje. 

 

II. NAČRT ODDAJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM 
 

Premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, se lahko odda v najem. 
 
Stvarno premoženje se lahko odda v najem na podlagi neposredne pogodbe, če je izpolnjen 
eden od naslednjih pogojev:  
 
- če je predviden letni prihodek od oddaje v najem nepremičnin nižji od 10.000,00  €, 
- če se premoženje odda v najem osebi javnega prava za izvajanje javnih nalog, razen javnim 

podjetjem,  
- če se javna infrastruktura odda v najem izvajalcu gospodarske javne službe, 
- če se premoženje odda v najem nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, za 

izvajanje dejavnosti, za katere so ustanovljene; 
- in druge določbe 2. točka 29. člen zakona….. 
 
V letu 2013 Občina Nazarje daje v najem: 
 
1. Poslovni prostori  -  Grad Vrbovec.  

Občina Nazarje je v letu 2011 kupila poslovne prostore v Gradu Vrbovec. Del prostorov je 
oddanih v najem Zavodu za gozdove in podjetju Loghause d.o.o.. Oddana je tudi poročna 
dvorana.   
Trenutno  je prosta še sejna soba in tri pisarne. 
Planirana je letna najemnina v skupnem znesku 24.000,00 EUR. 
 

2. Občina Nazarje je lastnica 37 stanovanj. Vsa stanovanja so oddana v najem. 
Planirana letna najemnina od stanovanj v letu 2013 je 45.000,00 EUR. 
 

3. Oddaja toplovodnega omrežja v najem – podelitev koncesije. 
Po koncesijski pogodbi znaša najemnina 38.500,00 EUR letno. 
 

4. V letu 2010 je začel veljati nov predpis na področju upravljanja javne komunalne 
infrastrukture. Vsa infrastruktura se je iz upravljanja prenesla nazaj k lastniku, upravljavci pa 
plačujejo najemnino (vodovod, kanalizacija). 
Planirana letna najemnina za infrastrukturo pri JP Komunala Mozirje v letu 2013 je 
80.000,00 EUR. 
 

5. Oddaja športne dvorane v upravljanje. 
Planirana letna najemnina  je  10.000,00 EUR. 
 

6. Oddaja Doma kulture v upravljanje. 
Planirana letna najemnina je 5.500,00 EUR. 
 

7. Oddaja strehe na OŠ Nazarje in Šmartno ob Dreti ter strehe športne dvorane v najem. 
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Planirana letna najemnina je 6.000,00 EUR. 
 

8. Oddaja prostora za bankomat – neposredna pogodba NLB. 
Planirana letna najemnina je 720,00 EUR. 

 
 
Z oddajo nepremičnin v najem so planirani prihodki v skupni vrednosti 209.720,00 EUR.  
 
 

III. NAČRT NAJEMOV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 
 

Občina Nazarje  v letu 2013 ne načrtuje  najemanja nepremičnin. 
 

 

IV. SKLENITEV  PRAVNEGA POSLA NE GLEDE NA VKLJUČENOST V LETNI NAČRT RAVNANJA S 
STVARNIM PREMOŽENJEM 

 

MOŽNO – 4. točka 11. člena zakona 

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Ur. l. RS, št. 86/2010)  se  določi  mejna vrednost pravnih poslov do vrednosti  19.000,00 € ,  
katerega načrt ravnanja sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna. Do višine 20.000,00 € 
je tudi možno skleniti  neposredno pogodbo (ni potrebno razpisa) pri prodaji ali menjavi 
nepremičnin (23. člen zakona). 
 

SKLENITEV PRAVNEGA POSLA NE GLEDE NA VKLJUČENOST V LETNI NAČRT  RAVNANJA S 
STVARNIM PREMOŽENJEM 
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) 
(Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) se določi 10 % vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko 
Občina Nazarje sklene ne glede na vključenost v veljavni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
glede na skupno vrednost posameznega načrta. 
 

Pripravila: 
Jožefa Ribežl, svetovalec II. 

           
        Županja 

          Majda PODKRIŽNIK, univ. dipl. ekon. 


