
 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
                                                         

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 

24. in 25. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 

(Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16, 11/18 – ZSPDSLS-1 

in 31/18) in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/2015) je Občinski svet 

Občine Kočevje na svoji ____ redni seji, dne ________ sprejel naslednji  

 

S K L E P 

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu  ravnanja z nepremičnim premoženjem 

občine Kočevje za leto 2019 

 

1. člen 
 

V Sklepu o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kočevje za leto 2019, št. 410-

65/2018-3, ki je bil sprejet na 4. redni seji občinskega sveta občine Kočevje, dne 5.2.2019, se v 

četrtem odstavku 3. člena številka« 1.187.387,00 EUR« nadomesti s številko 1.525,887,00 EUR. 

 
2. člen 

 

V PRILOGI 1 – Načrt razpolaganja nepremičnega premoženja se: 

 v tabeli Načrt razpolaganja z zemljišči – stavbna zemljišča za leto 2019 za vrstico z 

zaporedno številko 210 dodajo nove vrstice z zaporedno številko 211, 212, 213, 214 in 

215, ki se glasijo: 

Zap. 

štev. 
upravljavec 

samoupravna 

lokalna 

skupnost 

šifra in ime 

katastrske 

občine 

parcelna 

številka 

površina 

parcele v m² 

(podatki iz 

GURS) 

ocenjena, 

posplošena ali 

orientacijska 

vrednost 

nepremičnine 

predvidena metoda 

razpolaganja 

211 
Občina 

Kočevje 

Občina 

Kočevje 
1592 Štalcerji *20/2 270 1.400,00 € neposredna pogodba 

212 
Občina 

Kočevje 

Občina 

Kočevje 
1577 Kočevje 

2204/55  

2204/56 
129 2.190,00 € neposredna pogodba 

213 
Občina 

Kočevje 

Občina 

Kočevje 
1577 Kočevje 2207/16 50 850,00 € neposredna pogodba 

214 
Občina 

Kočevje 

Občina 

Kočevje 

1575 Stara 

Cerkev 
838/4 201 2.010,00 € neposredna pogodba 

215 
Občina 

Kočevje 

Občina 

Kočevje 
1569 Polom *22/3 62 500,00 € neposredna pogodba 

 v tabeli Načrt razpolaganja z zemljišči – kmetijska in gozdna zemljišča za leto 2019 za 

vrstico z zaporedno številko 11 doda nova vrstica z zaporedno številko 12, ki se glasi: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
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?sop=2011-01-1737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1771
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0246
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2479
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20151346


 

 

  

Zap. 

štev. 
upravljavec 

samoupravna 

lokalna 

skupnost 

šifra in ime 

katastrske 

občine 

parcelna 

številka 

površina 

parcele v m² 

(podatki iz 

GURS) 

ocenjena, 

posplošena ali 

orientacijska 

vrednost 

nepremičnine 

predvidena metoda 

razpolaganja 

12 
Občina 

Kočevje 

Občina 

Kočevje 
1594 Mozelj 783/108 10.188 15.000,00 € 

Prodaja po Zakonu o 

kmetijskih in gozdnih 

zemljiščih 

 

V PRILOGI 2 – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se: 

 v tabeli Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019 zaporedna številka 5 

Zap. 

št. 
upravljavec 

parcelna 

številka 

vrsta 

nepremičnine 

samoupravna 

lokalna 

skupnost 

okvirna 

površina 

nepremičnine 

v m² 

ocenjena, 

posplošena 

ali 

orientacijska 

vrednost 

nepremičnine 

ekonomska 

utemeljenost 

predvidena 

sredstva 

5 Kogen d.o.o. 1577 2204/40 

stavbno 

zemljišče v 

coni 

Občina 

Kočevje 
6.594  137.000,00 €  

uveljavljanje 

predkupne 

pravice 

3516007 Nakup 

zemljišč 

 spremeni in se nadomesti z zaporedno številko 5, ki se glasi: 

Zap. 

št. 
upravljavec 

parcelna 

številka 

vrsta 

nepremičnine 

samoupravna 

lokalna 

skupnost 

okvirna 

površina 

nepremičnine 

v m² 

ocenjena, 

posplošena 

ali 

orientacijska 

vrednost 

nepremičnine 

ekonomska 

utemeljenost 

predvidena 

sredstva 

5 

Zavod RS 

za blagovne 

rezerve 

1577 1485/5    

1577 1485/8 

stavbna 

zemljišča  s 

stavbama št. 150 

in 3510  

Občina Kočevje 5.289  460.000,00 €  

za potrebe 

ureditve 

Dializnega 

centra v 

Kočevju 

3517024 

Dializni center 

v Kočevju 

 
4. člen 

 
Vse ostale določbe Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kočevje za leto 
2019, št. 410-65/2018-3, z dne 3.1.2019 ostanejo v veljavi nespremenjene. 
  

5.   člen 
 
Ta sklep se objavi na spletni strani občine Kočevje, veljati pa začne z dnem uveljavitve Rebalansa 

proračuna za leto 2019, št.1. 

 
Številka:  410-65/2018 /6 
Datum:    21.5.2019  

                              Dr. Vladimir Prebilič 

                                    Župan Občine Kočevje 

 

 

  



 

 

  

Obrazložitev 
predloga Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z 

nepremičnim premoženjem občine Kočevje za leto 2019  
 

 

Pravna podlaga: 

- 27. 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 

 

Navedeni akt je potreben, ker se postopek ravnanja in posledično samega razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti praviloma lahko izvede, če je 

nepremično premoženje vključeno v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem. Za 

nepremičnine, ki se dodajajo v letni načrt razpolaganja, smo prejeli povpraševanje po nakupu 

in ker občina Kočevje predmetnih zemljišč ne potrebuje za realizacijo svojih projektov, je v 

smislu gospodarnosti prodaja utemeljena. 

Nepremičnini, ki se dodajata v letni načrt pridobivanja sta potrebni za realizacijo projekta 

ureditve Dializnega centra v Kočevju  

 

Poglavitne rešitve 

 

S predlaganim sklepom se vrednost nepremičnega premoženja občine Kočevje za leto 2019 v 

načrtu pridobivanja zvišuje, v načrtu razpolaganja vrednost ostaja nespremenjena oz. ista kot 

je bila sprejeta ob sprejemu proračuna za leto 2019. 

 

Finančne in druge posledice sprejetja akta 

 

Načrtovani prihodki na podlagi predlaganega Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 

načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kočevje za leto 2019 z Rebalansom 

proračuna občine Kočevje za leto 2019, ostajajo nespremenjeni. Načrtovani odhodki se na 

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


 

 

  

podlagi predlaganega Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z 

nepremičnim premoženjem občine Kočevje za leto 2019, z Rebalansom proračuna občine 

Kočevje za leto 2019 zvišujejo glede na veljavni Proračun občine Kočevje za leto 2019 zaradi 

zagotovitve nakupa stavbe in zemljišč za ureditev Dializnega centra v Kočevju, z namenom 

vzpostavitve različnih dejavnosti na področju zdravstvenega kot tudi socialnega varstva. V 

prostorih blagovnih rezerv se bo namreč vzpostavilo dializni center, simulacijski izobraževalni 

center ter Centre za duševno zdravje odraslih ter otrok in mladostnikov. 


