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 Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ( 

Uradni list RS, št. 14/07) in Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

60/2018) je Občinski svet Občine Zavrč na __________ redni seji dne 

__________________sprejel 

 

 

 

LETNI NAČRT 

pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2019 
 

 

 

1. UVODNA POJASNILA 
 

 

Stvarno premoženje občine so nepremičnine in premičnine, ravnanje s stvarnim premoženjem 

pa pomeni pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje tega premoženja. 

Pridobivanje stvarnega premoženja samoupravne lokalne skupnosti pomeni vsak prenos 

lastninske pravice na določenem stvarnem premoženju na lokalno skupnost, razpolaganje s 

stvarnim premoženjem pa pomeni vsak prenos lastninske pravice na drugo fizično osebo ali 

pravno osebo, zlasti pa to pomeni prodajo, odsvojitev na podlagi menjave ali drug način 

odplačne ali neodplačne odsvojitve stvarnega premoženja ter vlaganje stvarnih vložkov v 

pravne osebe zasebnega in javnega prava.  

 

Stvarno premoženje samoupravne skupnosti, ki ga noben upravljavec trajno ne potrebuje za 

opravljanje svojih nalog, je treba prodati ali z oddajo v najem ali na drug ustrezen način 

zagotoviti njegovo gospodarno rabo. Postopke ravnanja s stvarnim premoženjem je treba 

voditi učinkovito, s čim manjšimi stroški in na podlagi metod, ki omogočajo najugodnejše 

rezultate za lokalno skupnost. 

 

Skladno z 2. točko drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (UL RS, št. 79/99, 

124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09 in 107/10; v nadaljevanju: ZJF), predloži župan 

občinskemu svetu hkrati s predlogom proračuna tudi program prodaje občinskega finančnega 

in stvarnega premoženja za prihodnje leto, ki je potreben zaradi zagotavljanja prejemkov 

proračuna, z obrazložitvami. 

 

Letni program prodaje mora biti pripravljen ločeno za nepremičnine in premičnine, ki so 

predvidene za razpolaganje.  

Gre za seznam stvarnega premoženja, ki ga upravljavec ne potrebuje za izvedbo svojih nalog 

in ga namerava odsvojiti. Če določeno premoženje ni vključeno v sprejeti letni program, z 

njim ni mogoče razpolagati.  

Pri pripravi letnega programa prodaje se vse vrednosti prodaj, menjav in odtujitev niso mogle 

vnesti v proračun, ker niso bile pripravljene ocenitvene vrednosti. Ocenitvene vrednosti se 

bodo vnesle v proračun s pridobitvijo ocenitev in sprejetjem rebalansov.  

Posamezna prodaja, kakor tudi nakup občinskega premoženja, mora biti pred sklenitvijo 

pravnega posla potrjena s strani občinskega sveta.  



Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 34/11) ureja 

upravljavce stvarnega premoženja države, načrte ravnanja s stvarnim premoženjem države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti, ravnanje s stvarnim premoženjem, postopke sprejetja in 

vsebino aktov pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem države ter postopke 

pridobivanja, razpolaganja in upravljanja  s stvarnim premoženjem občine. Z Uredbo se tudi 

natančneje urejajo postopki sprejetja in vsebina aktov pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 

premoženjem države ter postopki pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim 

premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti. 

 

V nadaljevanju Letnega načrta pridobivanja in letnega načrta razpolaganja s stvarnim 

premoženjem občine je posebej predstavljen letni načrt pridobivanja in letni načrt 

razpolaganja s stvarnim premoženjem, ki vsebuje seznam stvarnega premoženja, ki je 

predvideno za pridobivanje in razpolaganje. Postopek razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem samoupravne lokalne skupnosti se namreč lahko izvede le, če je nepremično 

premoženje vključeno v veljavni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 

 

 

1. NAČRT PRIDOBIVANJA  nepremičnega premoženja Občine Zavrč za leto 2019 

 

1. odstavek 6. člena Uredbe določa, da je odplačni način pridobitve lastninske pravice na 

nepremičnem premoženju v breme proračunskih sredstev mogoč samo na podlagi veljavnega 

letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja. 

 

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, na podlagi 8. člena navedene uredbe, 

zajema podatke o okvirni lokaciji, okvirni velikosti, vrsti nepremičnine (npr. poslovni prostor, 

stanovanje, stanovanjska hiša, garaža, drugi objekti, zemljišče), predvidenih sredstvih in 

ekonomski utemeljenosti načrtovanega pridobivanja. 

 

   

3. NAČRT RAZPOLAGANJA z nepremičnim premoženjem občine Zavrč za leto 

2019 

 

V letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem  so vključena zemljišča in stavbe. 

 

 

3. 1. Zemljišča 
 

 

Zakon o javnih financah ter Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 

določata, da morajo občine pri izvedbi postopka razpolaganja ravnati gospodarno, učinkovito, 

da morajo biti postopki transparentni ter da mora biti razpolaganje, razen določenih izjem, 

odplačno. 

Pri izvedbi pravnega prometa bo občina Zavrč smiselno uporabljala določila Uredbe o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS, št. 34/11), kar ji 

narekuje 51. Člen Zakona o lokalni samoupravi in ostala zakonodaja s tega področja. 

V postopku razpolaganja s stvarnim premoženjem je potrebno izbrati tisto metodo 

razpolaganja, ki občini zagotavlja najugodnejši ekonomski učinek razpolaganja, pri tem pa je 

praviloma primarni cilj razpolaganja doseganje čim višje kupnine. 

 

Občina Zavrč opravlja pravni promet ob upoštevanju naslednjih razlogov: 

- ko se prodaja solastniške deleže na stanovanjih in poslovnih prostorih ter skupnih prostorih  



  (podstrešja, kleti, pralnice, itd.) v več stanovanjskih, stanovanjsko poslovnih stavbah in  

  poslovnih stavbah, 

- ko vzdrževanje stanovanja ali poslovnega prostora znatno presega dolgoročni donos, 

- ko poslovni prostor ostaja daljše obdobje neoddan, ko ga občina Zavrč ne more oddati v 

najem   niti za društvene niti za humanitarne dejavnosti, 

- ko se na ta način rešuje socialne in zdravstvene razmere občanov in je takšen posel v    

  obojestranskem interesu občine in občana, 

- ko se na ta način zagotovi funkcionalna zaokroženost poslovnih prostorov oz. pridobi 

lokacijsko   zanimivejši poslovni prostor , takšen posel pa je v javnem interesu oz. v interesu 

občine in v   interesu enega ponudnika, vrednost občinskega premoženja pa se na ta način ne 

zmanjša. 

 

Vseh prodaj in menjav stanovanj in poslovnih prostorov ni možno predvideti v naprej in jih 

konkretizirati v letnem programu prodaje za posamezno proračunsko leto zaradi dolgotrajnih 

postopkov usklajevanja premoženjskih interesov vseh zainteresiranih pogodbenih strank, 

zahtevnosti normativne ureditve razpolaganja s stvarnim premoženjem lokalnih skupnosti 

(različne metode prodaj, pravni in finančni pregled stanja nepremičnin, sodne cenitve, itd.) 

ter zaradi nepredvidljivosti delovanja nepremičninskega trga.  

V letu 2019 občina Zavrč načrtuje prodajo zemljišč. Zaradi dolgotrajnosti postopkov pri 

prodaji stvarnega premoženja se vrednost napovedane prodaje zemljišč ni upoštevala v celoti, 

saj obstaja verjetnost, da se vse napovedane prodaje ne bodo realizirale v celoti v letu 2019. 

 

Kupnina, najemnina, odškodnina in drugi prihodki občine, pridobljeni iz naslova 

razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem, se uporabijo izključno za gradnjo, nakup 

in vzdrževanje stvarnega premoženja občine, na način, določen s predpisom, ki ureja 

izvrševanje proračuna. 

 

3. Načrt razpolaganja z zemljišči – prodaja 

 

Lastnik: Občina Zavrč, Goričak 6, Zavrč 

 

 
 

Zap. 

št. 

 

Parc. 

št. 

 

K.o.  in 

šifra k.o. 

 

Velikost 

parcele 

Vrsta 

dejanske 

rabe 

zemljišča 

 

Orientacij

ska 

vrednost 

 

Metoda 

razpolaganja 

 

Opombe 

1. 1029/3 469-Turški 

Vrh 

163 m2 Pov.raz.pose

litve 

0,00 Menjalna 

pogodba 
Zamenjava Občina 

Zavrč – Ana Težak 

2. 432/2 472-

Gorenjski 

Vrh 

141,00 m2  Površina 

razpršene 

poselitve 

0,00 Menjalna 

pogodba 

Zamenjava Občina Zavrč 

– Valerija Trbuc 

3. 1019/2 465- 

Hrastovec 

551 m2 Druga 

kmetijska 

zemljišča 

0,00 Menjalna 

pogodba 

Zamenjava Občina Zavrč 

- Robert Krajnc 

4. 432/4 472-

Gorenjski 

Vrh 

204 m2 Površina 

razpršene 

poselitve 

0,00 Menjalna 

pogodba 

Zamenjava Občina Zavrč 

– Franc Ropič 

5. 717/5 469 Turški 

vrh 

317 m
2 

dvorišče 2.500,00€ Z neposredno 

pogodbo 

Vlogo za odkup 

6. 109/3 463 - Veliki 

Vrh 

solastniški 

delež 7/20 

  Tripartitna 

pogodba 

Dedovanja na podlagi 

plačila institucionalnega 

varstva 

7. 108/2 463 – Veliki solastniški   Tripartitna Dedovanje na podlagi 



Vrh delež 7/20 pogodba plačila institucionalnega 

varstva 

8. 124/2 463 – Veliki 

Vrh 

solastniški 

delež 7/20 

  Tripartitna 

pogodba 

Dedovanje na podlagi 

plačevanja 

institucionalnega varstva 

9. 124/12 463- Veliki 

Vrh 

solastniški 

delež 

  Tripartitna 

pogodba  

Dedovanje na podlagi 

plačevanja 

institucionalnega varstva 

10. 124/7 463 – Veliki 

Vrh 

solastniški 

delež 

 Skupaj od 

6 do 10 

5.250,00€ 

Tripartitna 

pogodba 

Dedovanje na podlagi 

plačevanja 

institucionalnega varstva 

 

1. Zemljišče v Turškem Vrhu, ki v naravi poteka po dvorišču in delu stavbe v lastni 

fizične osebe, istočasno naša kategorizirana javna pot poteka po zemljišču, ki je v lasti 

iste fizične osebe (Ana TEŽAK). Potrebna je zamenjava zemljišč. 

2. Zemljišče Gorenjskem Vrhu, ki v naravi poteka po dvorišču v lastni fizične osebe, 

istočasno naša kategorizirana javna pot poteka po zemljišču, ki je v lasti iste fizične 

osebe (Valerija TRBUC). Potrebna je zamenjava zemljišč. 

3. Zemljišče v Hrastovcu, ki v naravi poteka po zemljišču  v lastni fizične osebe, 

istočasno naša kategorizirana javna pot poteka po zemljišču, ki je v lasti iste fizične 

osebe (Robert KRAJNC). Potrebna je zamenjava zemljišč. 

4. Zemljišče v Gorenjskem Vrhu, ki v naravi poteka po zemljišču v lastni fizične osebe, 

istočasno naša kategorizirana javna pot poteka po zemljišču, ki je v lasti iste fizične 

osebe (Franc ROPIČ). Potrebna je zamenjava zemljišč. 

5. Lastnica nepremične je odkupila stavbo brez funkcionalnega zemljišča. 

Na podlagi 16. A člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS postanejo 

zemljišča, ki so opredeljena kot nezazidana kmetijska zemljišča last Občine oz. 

lokalne skupnosti, kjer ležijo. Navedeno nepremičnino bi sedaj odkupila od Občine 

Zavrč kot funkcionalno zemljišče oz. dvorišče. 

6. 7., 8., 9., 10. Občina je na podlagi terjatev za plačevanje institucionalnega varstva 

postala solastnik v deležu 7/20 nepremične v Velikem Vrhu. Solastnica želi 

nepremičnino prodati in trenutno ima kupca. Celotna vrednost nepremičnine se 

prodaja za 15.000€.  predlagana je tripartitna pogodba, iz katere izhaja, da Občini 

Zavrč njen delež glede na solastništvo pripada v višini 5.250,00€  

7. Lastnica nepremične je odkupila stavbo brez funkcionalnega zemljišča 

Na podlagi 16. A člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS postanejo 

zemljišča, ki so opredeljena kot nezazidana kmetijska zemljišča last Občine oz. 

lokalne skupnosti, kjer ležijo. Navedeno nepremičnino bi sedaj odkupila od Občine 

Zavrč kot funkcionalno zemljišče oz. dvorišče. 

8. Občina razpolaga z zemljiščem namenjenim za gradnjo, katero pa se predlaga da se 

poskuša prodati na javni dražbi 

9. Na sedež občine je bila podana vloga za odkup nepremičnine, ki je v lasti Občine 

Zavrč. Vlagatelj je lastnik sosednje parcele in bi želel nepremičnino odkupiti. 

 

2. Načrt razpolaganja z zemljišči – nakup 

 
 

Zap. 

št. 

 

Parc. 

št. 

 

K.o.  in 

šifra k.o. 

 

Velikost 

parcele 

Vrsta 

dejanske 

rabe 

zemljišča 

 

Orientacij

ska 

vrednost 

 

Metoda 

razpolaganja 

 

Opombe 

1. 420/9 469-Turški 

Vrh 

125 m2 Pov.raz.pose

litve 

0,00 Menjalna 

pogodba 
Zamenjava Občina 

Zavrč – Ana Težak 



2. 118/2 472-

Gorenjski 

Vrh 

118/2  m2  Površina 

razpršene 

poselitve 

0,00 Menjalna 

pogodba 

Zamenjava Občina Zavrč 

– Valerija Trbuc 

3. 670/2 465- 

Hrastovec 

1.193 m2 Druga 

kmetijska 

zemljišča 

0,00 Menjalna 

pogodba 

Zamenjava Občina Zavrč 

- Robert Krajnc 

4. 122/2 472-

Gorenjski 

Vrh 

236 m2 Površina 

razpršene 

poselitve 

0,00 Menjalna 

pogodba 

Zamenjava Občina Zavrč 

– Franc Ropič 

 

3. Zemljišče v Turškem Vrhu, ki v naravi poteka po dvorišču in delu stavbe v lastni fizične 

osebe, istočasno naša kategorizirana javna pot poteka po zemljišču, ki je v lasti iste fizične 

osebe (Ana TEŽAK). Potrebna je zamenjava zemljišč. 

4. Zemljišče Gorenjskem Vrhu, ki v naravi poteka po dvorišču v lastni fizične osebe, 

istočasno naša kategorizirana javna pot poteka po zemljišču, ki je v lasti iste fizične osebe 

(Valerija TRBUC). Potrebna je zamenjava zemljišč. 

5. Zemljišče v Hrastovcu, ki v naravi poteka po zemljišču  v lastni fizične osebe, istočasno 

naša kategorizirana javna pot poteka po zemljišču, ki je v lasti iste fizične osebe (Robert 

KRAJNC). Potrebna je zamenjava zemljišč. 

6. Zemljišče v Gorenjskem Vrhu, ki v naravi poteka po zemljišču v lastni fizične osebe, 

istočasno naša kategorizirana javna pot poteka po zemljišču, ki je v lasti iste fizične osebe 

(Franc ROPIČ). Potrebna je zamenjava zemljišč. 

 

 

 

Letni načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2019 je 

sestavni del Odloka o  proračunu Občine Zavrč za leto 2019. 

 

 

 

        Župan Občine Zavrč 

        Slavko PRAVDIČ l.r. 

 

 

 

 

 


