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                     OBČINA  CIRKULANE 
                             Cirkulane 58 
                             2282 Cirkulane 
                             Telefon:  02/ 795 3420    
                             Telefax:  02/ 795 3421 
                             Email:tajnistvo@cirkulane.si     
                                          obcina.cirkulane@cirkulane.si 

 
 
Številka: 007-32/2019 
Datum:   18. 4. 2019 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA:   Sklep o dopolnitvi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 

Cirkulane v letu 2019             
 
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
32/17), 70. člena Poslovnika Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
32/17) in 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) predlagam občinskemu svetu v obravnavo in 
sprejem predloga Sklepa o dopolnitvi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Cirkulane v letu 2019. 
  
             Antonija ŽUMBAR, 
                županja Občine Cirkulane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- predlog sklepa 
-  odločba o parcelaciji z grafičnim prikazom 
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    Predlog 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
32/17) in 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) je Občinski svet Občine Cirkulane na svoji 4. redni 
seji, dne 25. 4. 2019 sprejel 

 
S  K  L  E  P : 

 
1. 

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cirkulane v letu 2019 se dopolni, in 
sicer: 

 
1. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 

Št. Parcela/ 
objekt 

KO Površina 
 (v m2) 

Vrsta 
nepremičnine 

Metoda 
razpolaganja 

Okvirna 
predvidena 
sredstva (v 

EUR) 

4. 100/3 
474 

Cirkulane 
2213 

Stavbno 
zemljišče 

Po Zakon o 
stvarnem 

premoženju 
države in 

samoupravnih 
lokalnih 

skupnosti  – 
neposredna 

pogodba 

33.600,00 

5. 100/4 
474 

Cirkulane 
387 

Kmetijsko 
zemljišče 

Po Zakon o 
stvarnem 

premoženju 
države in 

samoupravnih 
lokalnih 

skupnosti  – 
neposredna 

pogodba 

650,00 

 
2. 

Ta sklep začne veljati takoj. 

 
 
Štev.:     007-32/2019 
Datum: 

__________________________________________________________________________ 
 

Obrazložitev: 
 

Na podlagi 24. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) je bil na 26. redni seji občinskega sveta v letu 2018 
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sprejet Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cirkulane v letu 2019. Med 
izvrševanjem proračuna se lahko na predlog županje letni načrt ravnanja v skladu s 27. 
členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 11/18) spremeni ali dopolni. Dopolnitev letnega načrta je 
pripravljena zaradi pridobitve zemljišča, na katerega bo prestavljena Bložakova hiša. S 
predvideno pridobitvijo stvarnega premoženja se pričakuje pozitivni prispevek k 
turističnemu razvoju Občine Cirkulane in posledično tudi pozitivni ekonomski učinek. 
Na predhodni (3. Redni seji) so bila v proračunu za leto 2019 zagotovljena okvirna 
sredstva za nakup zemljišča, s predlaganim sklepom pa se spreminja še načrt ravnanja s 
stvarnim premoženjem, ki je pravna podlaga za sklenitev pogodbe za pridobitev 
nepremičnin. V tako dopolnjenem načrtu navedeni parceli (100/3 in 100/4, k.o. 
Cirkulane) sta nastali s parcelacijo po odločbi o parcelaciji Območne Geodetske uprave 
Ptuj, opr. št. 02112-660/2019-2, z dne 15. 4. 2019, zato sta do poočitve spremembe v 
katastru in v zemljiški knjigi vpisani še pod prejšnjimi izmerami in parcelnimi številkami 
83/16, 100/2 in 101/1, k.o. Cirkulane. 
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da 
sprejme sklep v predloženi vsebini. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 












