
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 RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM 
PREMOŽENJEM ZA LETO 2013 

 
1. člen 

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

2. člen 
Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 se načrtuje v orientacijski 
vrednosti 33.479,00 EUR. 
Letni načrt prodaje nepremičnega premoženja obsega naslednje nepremičnine.  

 
Parc. 
št.  

Katastrska 
občina  

površina 
v m2 

Vrsta 
nepremičnine 

Način razpolaganja Orientacijska 
vrednost  

*1/1 Rakovci 72 Stavbišče  prodaja 5.000 
7/2 Rakovci 1086 pašnik prodaja 5.000 
*1/2 Rakovci 

(Rakovci 
18)  

29 Stavbišče s 
stavbo 

prodaja 50 

del 7/1 Rakovci cca 500 travnik prodaja  750 
8/1 Rakovci 291 pašnik prodaja 437 
del 
15/1 

Koračice  cca 300 pašnik prodaja 450 

del 
14/1 

Koračice cca 500 njiva prodaja 750 

57/1 Pršetinci 3559 sadovnjak prodaja 3.055 
57/2 Pršetinci 5957 njiva prodaja 5.683 
62/2 Pršetinci 660 travnik prodaja 440 
63/1 Pršetinci 1007 travnik prodaja 864 
*67 Bratonečice 602 dvorišče . 

stavbišče 
prodaja 5.000 

*23 Senik 349 stavbišče prodaja 6.000 
Skupaj 33.479,00 
Gre za okvirne cene, pravni posel pa se bo sklenil po cenah določenih na podlagi cenitve«.   
 
Ekonomska utemeljenost:  



Predmet letnega načrta prodaje so zemljišča, ki jih je občina Sveti Tomaž podedovala po 
pokojni Štiberc Ani in pokojnem Repe Jožefu,Gašparič Mariji. Ker gre za zemljišča, ki jih 
občina ne potrebuje, je smiselno da se čimprej prodajo.  
 
 

1. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž. 
 
Številka: 410-20/2012 
 Sveti Tomaž, dne 27.12.2012 

Mirko CVETKO l.r.  
          ŽUPAN  


