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PRAVNE PODLAGE:  

- Statut Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin 2/2007) 

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – 

ZSPDSLS (Ur. l. RS, št. 86/2010 in 75/2012); 

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. 

RS, št. 34/2011 in 42/2012) 

 

 

 

 

PRISTOJNO DELOVNO TELO: 

Odbor za gospodarstvo in finance 

 

 
 
 
 



 
 

POROČEVALEC: Igor Erker 

Pravno podlago ravnanja s stvarnim premoženjem občine predstavlja Zakon o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Ur. l. RS, št. 86/2010 
in 75/201) in na podlagi tega zakona sprejeta Uredba o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011 in 42/2012) – v nadaljevanju 
Uredba SPDSLS. 
 
ZSPDSLS v 11. členu določa, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje 
načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem in načrt najema nepremičnega premoženja. Načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem sprejme za samoupravne lokalne skupnosti svet samoupravne lokalne 
skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih 
skupnosti. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem se predloži v sprejem svetu 
samoupravne lokalne skupnosti skupaj s predlogom proračuna. Vsebino načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem predpiše vlada z uredbo. 
 
Uredba SPDSLS v 7. členu določa, da je načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
sestavljen iz: 

- načrta pridobivanja nepremičnega premoženja, 
- načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, 
- načrta oddaje nepremičnega premoženja v najem in 
- načrta najemov nepremičnega premoženja. 

 
V naslednjih členih uredba natančno opredeljuje vsebino načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja, vsebino načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, 
vsebino načrta oddaje nepremičnega premoženja v najem in vsebino načrta najema 
nepremičnega premoženja. 
 
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema podatke o okvirni lokaciji, okvirni 
velikosti, vrsti nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, stanovanjska hiša, garaža, drugi 
objekti, zemljišče), predvidenih sredstvih in ekonomski utemeljenosti načrtovanega 
pridobivanja. V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključena zemljišča, 
stavbe, deli stavb in ter zemljišča s stavbami. Načrt razpolaganja zajema podatke o 
identifikacijski oznaki nepremičnine, orientacijski vrednosti nepremičnine, predvideni 
metodi razpolaganja in obrazložitvi ekonomske utemeljenosti razpolaganja s posamezno 
nepremičnino. Načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem zajema podatke o 
identifikacijski oznaki nepremičnine, predvideni metodi oddaje v najem, predvideni 
mesečni najemnini in obrazložitvi ekonomske utemeljenosti oddaje nepremičnega 
premoženja v najem. Načrt najemov nepremičnega premoženja zajema podatke o okvirni 
lokaciji nepremičnine, okvirni velikosti, vrsti nepremičnine, predvidenih sredstvih, 
predvidenem trajnju najemnega razmerja in ekonomski utemeljenosti najema.  
 

Občinski svet Občine Makole je sprejel Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Makole za leto 2013 ob sprejemu proračuna za leto 2013.  
 
V načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja se je spremenilo: 

- dodane parcele 499/2 , 493/2, 491/2 - del ceste – nove obvoznice, ki še ni bil 
odkupljen (zaradi nezaključene odmere) 

- sprememba pri zemljišču za novo čistilno napravo, zaradi poplavnosti je prišlo do 
premika predvidene lokacije ČN Makole, potrebno bo odkupiti tudi večjo površino 
(prej 906 m2, sedaj 1050 m2) 

 
 



 
 

 
V načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem so bile sledeče spremembe: 

- opcijsko je bila dodana možnost, da se del prostorov stare KS proda Lekarni 
- natančno definirana parcela za prizidek k gasilskemu domu in spremenjena 

vrednost 
- dodane parcele 372/138, 372/137 in 372/79 k.o. Dežno, ki jih je Občina prejela v 

zapuščinskem postopku. Za te parcele je že pokazala interes Lovska družina 
Makole 

- dodane parcele 319/169 in 319/178 k.o. Stopno ki jih je Občina prejela v 
zapuščinskem postopku 

- dodani  parceli 1077/6 in 1077/7 k.o. Stari Grad  -menjava za zemljišči 299/2 in 
211/4 

- dodana parcela 1059/3 k.o. Jelovec – nekdanje javno dobro 
- dodani parceli 1570 in 1571 k.o. Štatenberg po katerih je potekal star dostop do 

mosta preko Ložnice, potrebna je še odmera – zamenjava za del 1569 k.o. 
Štatenberg 

 
V Načrtu oddaje nepremičnega premoženja v najem sta bili dodani parceli 320/1 k.o. 
Jelovec in 1157/1 k.o. Štatenberg. 
 
 
 
Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Makole sprejme Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Makole za leto 2013 (sprememba april 2013), ki je sestavni 
del tega sklepa. 

 
Župan  

Alojz Gorčenko 
 

 



 
 

 
NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MAKOLE 

ZA LETO 2013 (sprememba april 2013) 
 

 
 
1.  Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 

 

Zap. 
št. 

Nepremičnina , 
vrsta 

nepremičnine 

Katastr. 
občina 

Velikost v 
m2 

Planirana 
nab. 

vrednost 

Utemeljenost 

1. 119.S, 120.S, 
288.S – 
stanovanje, drugi 
objekti 

Jelovec 521 m2 19.000  EUR Stavbe na Remontu, ki so 
bile v lasti 
Nepremičninskega sklada 
pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja in 
jih je občina odkupila v letu 
2011. Kupnina je razdeljena 
na 4 letne obroke. Skupna 
višina je 74.000 EUR. 

2. 500/2, 499/2 , 
493/2, 491/2 

Jelovec 236 m2 5.900 EUR Del ceste – nove obvoznice, 
ki še ni bil odkupljen (zaradi 
nezaključene odmere) 

3. 406/1 Jelovec 2083 m2 20.000 EUR Odkupi zemljišča pri bloku 
Makole 31  

4. Del parcele 435/2 Jelovec cca 400 
m2 

8.000 EUR Zemljišče za mrliško vežico 

5. Del parcel 259, 
261, 57 in 56 

Pečke  cca 3.000 
m2 

16.000 EUR Zemljišča za igrišče Pečke 

6. Del 313/2, 313/1 Jelovec 1050 m2 26.250 EUR Odkup zemljišča za čistilno 
napravo v Makolah (zaradi 
zamika gradbenih parcel 
zaradi poplavnosti je 
potrebna nova odmera 
parcel) 

 
SKUPAJ 

 
95.150 EUR 

 

 
 
 
2. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

 

Zap. 
št. 

Nepremičnin
a , vrsta 

nepremičnin
e 

Katastr. 
občina 

Velikost 
v m2 

Orientacijska  
vrednost 

Način 
razpolaganja 

Utemeljenost 

1. 429/9 Jelovec 146 m2 2.900 EUR Stavbna pravica 
ali prodaja, 

direktna 
pogodba 

Gradnja prizidka k 
gasilskemu domu 

2. 372/138, 
372/137 in 

372/79 

Dežno 11.416 
m2 

7.000 EUR Prodaja, 
direktna 
pogodba 

Gozd, ki ga je 
občina prejela v 

zapuščinski 



 
 

obravnavi 

3.  319/169 in 
319/178  

Stopno 9.957 
m2 

5.000 EUR Prodaja, 
direktna 

pogodba, 
dražba 

Gozd, ki ga je 
občina prejela v 

zapuščinski 
obravnavi 

4. Del stavbe 
Makole 35, na 
parceli 103/3 

Jelovec cca. 
73,5 m2 

cca. 70.000 
EUR 

Prodaja, 
direktna 
pogodba 

Prostori za lekarno 
v Makolah 

5. 1077/6 Stari Grad 283 m2 Potrebna še 
cenitev 

Menjava za 
299/2 k.o Stari 
grad, direktna 

pogodba 

Zamenjava 
zemljišča za 
zemljišče po 

katerem poteka 
cesta 

6. 1077/7 Stari Grad 116 m2 Potrebna še 
cenitev 

Menjava za 
211/4 k.o. Stari 
Grad, direktna 

pogodba 

Zamenjava 
zemljišča za 
zemljišče po 

katerem poteka 
cesta 

7. 1059/3 Jelovec 216 m2 Potrebna še 
cenitev 

Prodaja, 
direktna 
pogodba 

Prodaja zemljišča, 
nekdanje javno 

dobro sredi 
privatne parcele, 
delno na njej stoji 

objekt 

8. Del 1570 in 
1571 

Štatenberg cca 800 
m2 

Potrebna še 
odmera in 

cenitev 

Menjava, delno 
prodaja, 
direktna 
pogodba 

Menjava za del 
parcele 1569, nov 
dostop do mostu 

čez Ložnico 

 
 
 
 
3. Načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem 

Zap. 
št. 

Nepremičnina 
, vrsta 

nepremičnine 

Katastr. 
občina 

Velikost 
v m2 

Predvidena 
mesečna 

najemnina 

Način 
razpolaganja 

Utemeljenost 

1. Del parcele 
1177/12, 
zemljišče 

Pečke cca 
1.000 

m2 

1,50 EUR Direktna 
pogodba 

Kmetijsko 
zemljišče, v primeru 
ne oddaje v najem 
bi se lahko pojavila 

zaraščenost 

2. 549 - zemljišče Pečke 6010 m2 9,00 EUR Direktna 
pogodba 

Kmetijsko 
zemljišče, v primeru 
ne oddaje v najem 
bi se lahko pojavila 
zaraščenost 

3. 320/1 zemljišče Jelovec 5679 m2 8,50 EUR Direktna 
pogodba 

Kmetijsko 
zemljišče, v primeru 
ne oddaje v najem 
bi se lahko pojavila 
zaraščenost 

4. 1157/1 – 
zemljišče 

Štatenb
erg 

40220 
m2 

50,00 EUR Direktna 
pogodba 

Kmetijsko zemljišče 
pod dvorcem 



 
 

Štatenberg , v 
primeru ne oddaje 
v najem bi se lahko 
pojavila 
zaraščenost 

3. Stanovanja v 
stavbi na 
Makole 1a, 
parcelna 
številka *120 

Jelovec 3 x 27 
m2 

3 x 55,00 
EUR 

Javni razpis za 
neprofitna 
stanovanja 

Prosta neprofitna 
stanovanja 

4. Pisarna v stavbi 
Doma krajanov, 
Makole 42, 
Parcela 429/4 
 

Jelovec 12 m2 42,00 EUR Direktna 
pogodba 

Oddaja v najem za 
prestavitev 
telekomunikacijske 
centrale 

5 Klet pod 
Zdravstvenim 
domom 

Jelovec 35 m2 Najemnik bo 
investiral v 

obnovo 
prostora 

Direktna 
pogodba 

Oddaja v najem za 
preselitev Društva 
vinogradnikov 
Makole 

 
 
 
4. Načrt najemov nepremičnega premoženja 

Občina Makole v letu 2012 ne bo sklepala novih najemov nepremičnin. 


