
OBČINA SVETI TOMAŽ      
OBČINSKI SVET  
 
Na podlagi 11. člena  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/2010) in 6. člena Uredbe o  stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/2011) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, štev. 
7/07) je občinski svet na svoji 16. redni seji, dne 27.12. 2012 sprejel 
 
 

SKLEP O 
LETNEM NAČRTU PRIDOBIVANJA  NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA 

LETO 2013 
 

1. člen 
 

S tem sklepom se določi letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013. 
 
Po 7. točki 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) 
letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti sprejme občinski svet 
na predlog župana.  
 

2. člen 
 

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013 se načrtuje v orientacijski vrednosti 
34.199,00 EUR. 
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja obsega naslednje nepremičnine.  
Zap. 
št 

Parc. št.  površina 
v m2 

Katastrska 
občina  

Vrsta 
nepremičnine 

Predvidena 
sredstva  

Ekonomska 
utemeljenost 

1. 37/2 11412 Tomaž Njiva, 
travnik, 
sadovnjak 

10.000 Nakup za kasnejšo 
menjavo z 

zemljiščem v obrtni 
coni 

2. Del 
352/9 

Cca 1000 Koračice njiva 10.000 Nakup za ureditev 
parkirišča ob 
pokopališču 

3. 1320/4 24 Trnovci pot 72,00 Po zemljišču poteka 
cesta 

4. 1320/5 39 Trnovci pot 117,00 Po zemljišču poteka 
cesta 

5. 182/2 86 Pršetinci travnik 258,00 Po zemljišču poteka 
cesta 

6. 1001 438 Bratonečice pašnik 1.752,00 Po zemljišču poteka 
cesta 

8. 1090/2  1609 Savci travnik 10.000 Nakup domačije 
Cajnkar 

7 Stroški nakupa (notar, davek) 2.000,00  
Skupaj 34.199,00  
 
 
Zemljišče s parc. 37/2 je zemljišče, ki se nahaja ob naselju pri Svetem Tomažu. Je v postopku pridobivanja 
od leta 2012. Ker postopek še ni zaključen je potrebno zemljišče vključiti v načrt pridobivanja za leto 2013. 
Zemljišče s parc. št. 352/9 -del predstavlja zemljišče, ki se nahaja ob pokopališču in bo namenjeno za 
parkirišče. Znesek predstavlja kupnino in odškodnino za del zemljišča, ki ga je občina koristila vsa leta. 



Zemljišče je v postopku odmere od leta 2012 vendar postopek še ni zaključen, zaradi česar je potrebno 
zemljišče vključiti v načrt pridobivanja za leto 2013. 
 
Zemljišče s parc. št. 1090/2 k.o. Savci predstavlja domačijo g. Cajnkarja. Hišo brez gospodarskega poslopja 
nam bodo lastniki podarili, zemljišče pred hišo do lokalne ceste pa bo predmet nakupa. S postopkom se je 
začelo v leto 2012, ker postopek še ni zaključen je potrebno zemljišče vključiti v načrt pridobivanja za leto 
2013 
 
Parc. 1320/4 in 1320/5 k.o. Trnovci sta bili odmerjeni in predstavljata cesto. Prav tako poteka cesta po 
zemljiščih s parc. št. 182/2 k.o. Pršetinci in 1001 k.o. Bratonečice.  
Parcele, ki niso celota bo potrebno odmeriti. 
 
 

3. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž. 
 
 
Številka: 410-20/2012 01/MC                     
Sveti Tomaž, dne 27.12. 2012 

Mirko CVETKO l.r. 
        ŽUPAN  
 

 
 
 


