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Številka: 01101-19/2018-4B 
Šempeter pri Gorici, 5. december 2018 

4. točka dnevnega reda 

 

 

 

 

 

 

 

Načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Šempeter-

Vrtojba za leto 2020 
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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA 

OBRAZLOŽITEV: NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2020 

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020 je pripravljen na 

podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 

86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18) in Uredbe o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 

10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1), ki urejata postopke ravnanja z nepremičnim premoženjem 

države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem in z 

nepremičnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne 

skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne 

skupnosti. Občinski svet pa lahko določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod 

določeno vrednostjo sprejme župan. 

O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti odloči in 

sklene pravni posel organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, 

ali funkcionar oziroma javni uslužbenec, zaposlen v občinski upravi, ki jo za to pooblasti organ, 

odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, kot skladno z 29. členom 

zakona. 

V skladu s tretjim odstavkom 15. člena zakona predloži župan poročilo o realizaciji načrta ravnanja 

s premičnim in z nepremičnim premoženjem občinskemu svetu skupaj z zaključnim računom 

proračuna. 

Priloge: 

- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020 

- Lokacijski vpogled posameznih parcel je mogoč preko spletne strani PISO Prostorsko 

informacijski sistem: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SEMPETER_VRTOJBA  

 

Glede na navedeno predlagamo, da občinski svet obravnava predloženo gradivo in sprejme 

predlagani sklep. 

Pripravila: 
Regina Dragoljević 
 

                                                                                      
                                                                                                                      Župan 
                                                                                                              mag. Milan Turk 

 

 

 

http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SEMPETER_VRTOJBA
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PRILOGA: 

Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Šempeter-Vrtojba  za leto 2020 

Bodoči lastnik: OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA 

ZAP. 

ŠT. 

VRSTA NEPREMIČNINE SAMO-

UPRAVNA 

LOKALNA 

SKUPNSOT 

OKVIRNA VELIKOST PREDVIDENA 

SREDSTVA 

1 opuščen bencinski servis v 

Šempetru 

 1131 m2 

parc. št. 2731/1, 

2731/2, 2731/3 k.o. 

Šempeter 

cca 70 €/m2 

cca 79.500,00 € 

po cenitvi 

2 njiva, travnik, sadovnjak, vinograd 

in en del obstoječa cesta, 

območje OPPN Caufovo v Vrtojbi 

Občina 
Šempeter-
Vrtojba 

cca 1330 m2 39.152,00  € 

IN VSI OSTALI NAKUPI, KI NE BODO REALIZIRANI V LETU 2019             

iz postavke nakup zemljišč                                                                SKUAPAJ   približno 200.000,00 € 

 
Obrazložitev : 

 pod zaporedno št. 1 
občina bo nadaljevala z aktivnostmi v zvezi z nakupom zemljišč s  parc. št. 2731/1, 2731/2 in 
2731/3 vse k.o. Šempeter, ki v naravi predstavlja opuščen bencinski servis Petrol; 

 pod zaporedno št. 2 
občina želi na podlagi OPPN Caufovo v Vrtojbi na delih parc. št. 644/2, 644/3, 643/1, 644/4, 
646/1, 646/2, 644/2, 641/4, 641/10 in 643/3 –  izgraditi javno komunalno infrastrukturo 
(ceste, pločnike, parkirišča, javno razsvetljavo, vodovod, meteorno in fekalno kanalizacijo, 
ekološki otok, zelenice). Šele po komunalni ureditvi območja, se spodbudi graditelje h 
gradnji stanovanjskih hišk in na ta način iztržiti izplačilo komunalnega prispevka. Pri 
nakupu je možna tudi zaokrožitev parcel, četudi ni predvideno po predlogu 
parcelacijskega načrta, če je to želja lastnika; 
 

Obrazec št. 2: Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2020 

Vse prodaje, ki se ne bodo realizirali v letu 2019, se prenesejo v proračunsko leto 2020. 

 

 



 
 

 
Gradivo za 2. sejo občinskega sveta, ki bo dne 13. 12. 2018                             Stran 4 od 4 
 
 

Na podlagi 2. točke 24. 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, 76/15 in 11/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18) in 15. člena 

Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine 

Šempeter-Vrtojba na ________ redni seji dne, __________ sprejel naslednji 

 

 

S K L E P 

1. 

Občinski svet sprejme načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba 

za leto 2020. 

2. 

O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, 

pristojen za izvrševanje proračuna. 

3. 

Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z 

nepremičnim premoženjem  skupaj z zaključnim računom proračuna. 

4. 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

                                                                                  
 
Številka: _____________ 
Šempeter pri Gorici, dne ____________  
 
 
                                                                                                                         Župan 
                                                                                                                             mag. Milan Turk 


