
 

                                                                                                                                                                      
                                                         

 

Obrazložitev Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kočevje 
za leto 2019  

 

 

Pravna podlaga: 

- 24. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 

list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS), ki določa da načrt ravnanja z 

nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti sprejme svet samoupravne 

lokalne skupnosti na predlog organa, odgovornega za izvrševanje proračuna samoupravnih 

lokalnih skupnosti, v rokih, določenih za sprejetje proračuna samoupravne lokalne skupnosti 

za tekoče oziroma prihodnje proračunsko leto. 

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 

31/2018), ki določa vsebino načrta ravnanja s stvarnim premoženjem) 

- Statut Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/2015), ki določa pristojnosti občinskega sveta 

v konkretnem primeru o sprejem Odloka o proračunu občine Kočevje in o ravnanju s stvarnim 

premoženjem v lasti občine 

 

Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 

 

Razpolaganje z nepremičnim premoženjem pomeni prodajo, odsvojitev na podlagi menjave ali 

drugi način odplačne ali neodplačne odsvojitve stvarnega premoženja. Način, pogoji in 

postopek prodaje nepremičnega premoženja je opredeljen z Zakonom o stvarnem premoženju 

države in samoupravne lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter Uredbo o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Uradni list RS, št. 32/2015). 

V načrt so vključene nepremičnine, ki se na podlagi oddanih vlog ali lastne strokovne presoje 

v okviru vodenja aktivne zemljiške politike, namenijo za prodajo.  

 

Z namenom, da se omogoči nemoten in smotrni gospodarski in socialni razvoj, bo občina 

Kočevje v okviru svojih pristojnosti in obveznosti, skušala uresničevati prostorsko politiko 

tako, da bo s prodajo in menjavo nepremičnin v njeni lasti, investitorjem omogočala 

pridobivati in zaokroževati gradbene parcele za načrtovane investicije. 

 

Vrednost nepremičnega premoženja, ki je določena v letnem načrtu je orientacijska vrednost, 

ki je določena izkustveno, na podlagi primerjave prodaj podobnega premoženja na trgu 

oziroma na podlagi drugih podatkov, s katerimi se določa vrednost stvarnega premoženja v 

smislu čim večjega približka dejanski vrednosti na trgu. Končna vrednost nepremičnega 

premoženja ob prodaji se določi v skladu s predpisi in na podlagi cenitve s strani 

pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin in ne sme biti starejša od dvanajstih mesecev. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3797
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20151346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3797
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20151346
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Pridobivanje nepremičnega premoženja pomeni odkup na podlagi menjave ali drugi način 

odplačne ali neodplačne prisvojitve stvarnega premoženja. Način, pogoji in postopek odkupa 

nepremičnega premoženja je opredeljen z Zakonom o stvarnem premoženju države in 

samoupravne lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter Uredbo o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Uradni list RS, št. 32/2015). 

 

Vrednost nepremičnega premoženja, ki je določena v letnem načrtu pridobivanja je zgolj 

orientacijska vrednost, določena na osnovi primerljivih vrednosti iz že pridobljenih cenitev ter 

primerljivih realiziranih pravnih poslov, dokončna vrednost pa se določi na osnovi cenitve, ki 

ne sme biti starejša od dvanajstih mesecev. Končna višina vrednosti za nakup pa je predvsem 

odvisna tudi od uspešnosti pogajanj. 

 

Navedeni akt je osnova za izvrševanje proračuna za leto 2019 in realizacijo prihodkov, 

povezanih s stvarnim premoženjem občine Kočevje v letu 2019. 

 

2. odstavek 24. člena ZSPDSLS določa, da se načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 

predloži v sprejem svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj s predlogom proračuna. 

 

Ocena stanja in poglavitne rešitve 

 

Postopek pridobivanja nepremičnega premoženja in razpolaganja z nepremičnim 

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

premoženje vključeno v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem. Posledično zaradi 

gospodarnejše izrabe stvarnega premoženja ter skladno s predlogom Odloka o proračunu 

občine Kočevje za leto 2019 potrebno v načrt ravnanja vključiti nepremičnine, ki jih občina 

Kočevje potrebuje za izvedbo svojih projektov. 

 

Finančne in druge posledice sprejetja akta 

 

Načrtovani prihodki za leto 2019 na podlagi predlaganega Načrta ravnanja z nepremičnim 

premoženjem občine Kočevje, za leto 2019 znašajo 2.345.000,00 EUR. Načrtovani odhodki 

na podlagi predlaganega Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kočevje, za leto 

2019 znašajo 1.187.387,00 EUR. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3797
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20151346

