
 

 

Številka: 478-0015/2017-5 
Datum: 5. 6. 2018 
 
   
OBČINSKI SVET OBČINE ŠENTRUPERT 
Odbor za okolje in prostor in gospodarske javne službe 
 
 
ZADEVA: DRUGA DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM 
PREMOŽENJEM OBČINE  ŠENTRUPERT ZA LETO 2018 
 
 

1. UVOD 
 

Na podlagi 11. 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 nadaljevanju: Zakon) in 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) je Občinski svet Občine 
Šentrupert na 23. redni seji dne 7. 2. 2018 sprejel Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Šentrupert za leto 2018. 
 
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne 
skupnosti se lahko med letom dopolnjuje. Ker ob pripravi letnega načrta ni bilo mogoče v celoti 
predvideti premoženja za nakup, se predlaga dopolnitev. 
 
Predlagana dopolnitev je potrebna zaradi izvedbe postopkov razpolaganja (prodaja) in pridobivanja 
(nakupa) nepremičnega premoženja.  
 

2. OBRAZLOŽITEV 
 
Dne 10. 3. 2018 je pričel veljat novi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (ZSPDSLS-1) (UL RS, št. 11/18). S pričetkom veljave ZSPDSLS-1 spremembe ravnanja 
z nepremičnim premoženjem za leto 2018 niso več mogoče. Za leto 2018 bo tako potrebno  ravnati 
s stvarnim premoženjem tako, kot je že bilo načrtovano, tj. na podlagi že sprejetega načrta ravnanja 
za leto 2018.  
 
ZSPDSLS-1 v 1. odstavku 91. členu določa, da se postopki ravnanja s stvarnim premoženjem države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, dokončajo po 
predpisih, ki so veljali do njegove ureditve. 3. odstavek 91. člena pa določa, da se za začetek postopka 
ravnanja po tem členu šteje objava javne dražbe, objava javnega zbiranja ponudb, objava namere za 
sklenitev neposredne pogodbe ali že sprejeti sklepi vlade o brezplačni odsvojitvi nepremičnega 
premoženja. Če objava namere ni obvezna ali ni mogoča, se za začetek postopka po tem členu šteje 
prejem predloga za sklenitev pravnega posla ali posredovanje ponudbe nasprotni pogodbeni stranki. 
 
Ker objava namere za razpolaganje z nepremičnim premoženjem pred 10. 3. 2018 še ni bila mogoča, 
saj odkup zemljišč, vključenih v načrt razpolaganja s to dopolnitvijo, še ni bil izveden, za pridobivanje 
zemljišč pa objava ni zakonsko predvidena, se za začetek postopka šteje prejem predloga za sklenitev 
pravnega posla. Predlogi za sklenitev pravnega posla v zvezi z zemljišči vključenimi v letni načrt 



 

 

 

ravnanja s to dopolnitvijo, so bili podani že pred 10. 3. 2018, kar posledično pomeni, da se te 
postopki dokončajo po predpisih, ki so veljali do uveljavitve ZSPDSLS-1. 
 
Pridobivanje nepremičnega premoženja se načrtuje zaradi izvedbe rekonstrukcije državne ceste R3-
750/7709 Slovenska vas - Šentrupert od 1,780 km do 2,160 km, ki je bilo sicer že vključeno v prvo 
dopolnitev letnega načrta ravnanja za leto 2018, vendar so bile odkrite napake pri navedbi parcelnih 
številk, zato se investicija ponovno vključuje v letni načrt. Prav tako je dopolnitev na strani 
pridobivanja potrebna zaradi izvedbe projekta »Poslovna cona Prelesje«. 
 
Razpolaganje z nepremičnim premoženjem pa se načrtuje zaradi zagotovitve zemljišč za potrebe 
gradnje gasilskega doma. Občina Šentrupert sicer še ni zemljiškoknjižna lastnica predmetnih zemljišč, 
vendar je v zaključni fazi pridobivanja le-teh. Prav tako se iz načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem črtata parc. št. 960/5 in 955/3, obe k.o. 1398 Bistrica, v skupni orientacijski vrednosti 
251.580,00 €, za katere se je izkazalo, da se z njima v letošnjem letu ne bo razpolagalo. Posledično 
se prihodki na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem zmanjšajo iz predvidenih 623.252,00 
€ na 371.672,00 €. 
 
Postopek ravnanja z nepremičnim premoženjem občine se lahko izvede le, če je nepremično 
premoženje vključeno v letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine oziroma v 
dopolnitev letnega načrta, saj sklepanje pravnih poslov izven načrta, ki jih pri načrtovanju poslov ni 
bilo mogoče predvideti, v Občini Šentrupert ni predvideno. Občinski svet namreč na podlagi 12. 
člena, pred 10. 3. 2018 veljavnega ZSPDSLS, tega ni določil.  
 
 

3. PREDLOG SKLEPA 
 
Občinski svet Občine Šentrupert sprejme drugo dopolnitev letnega načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Šentrupert za leto 2018 v predloženi vsebini. 

 
 
 
 
ŽUPAN 

Rupert GOLE, l. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGE: 
- druga dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šentrupert  
 
 
 



 

 

 

 

PREDLOG 

 

 
                                                                                                                                  PRILOGA  
 
Na podlagi 11. 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 nadaljevanju: Zakon) in 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) je Občinski svet Občine 
Šentrupert na __. redni seji dne _________ sprejel 
 

DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM 
PREMOŽENJEM OBČINE  ŠENTRUPERT ZA LETO 2018 

 
 

1. DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM 
PREMOŽENJEM 
 
 

 
Št. 

Samoupravna 
lokalna skupnost k.o. in šifra k.o. Parc. št. 

Okvirna 
velikost (m2) Raba 

Orientacijska  
vrednost (€) 

Ekonomska 
utemeljenost 

1. Občina Šentrupert 1399 - Šentrupert 586/1 555 
 

CU 10.000,00 
 

Za potrebe gasilcev. 
2. Občina Šentrupert 1399 - Šentrupert 253/4 CU Za potrebe gasilcev. 
SKUPAJ: 10.000,00 € 

 
 

2. DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA 
PREMOŽENJA 

 
 
Št. 

Vrsta 
nepremičnine 

Samoupravna 
lokalna skupnost 

Okvirna 
velikost (m2) 

Predvidena 
sredstva(€) Ekonomska utemeljenost 

1. Zemljišča, ki so del 
DC- R3-750/7709 

Občina Šentrupert 
 

1266 
 

10.000,00 
 

Pridobitev nepremičnin, ki 
predstavljajo javno površino 

2. 
 
 

Zemljišča parc. št. 
2834,2835,2836,2837, 
vse k.o. Bistrica 

Občina Šentrupert 
 

 
2800 
 

83.216,32 
 

Odkup zemljišč za izvedbo 
projekta »Poslovna cona 
Prelesje« 

SKUPAJ: 93.216,32 € 
 
 
 
 
 
Številka:  
Datum:  
 

               Župan Občine Šentrupert  
Rupert Gole 

 

 
 
 
 


