
OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET  
 
Na podlagi 11. člena  Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list 
RS, št. 14/07), 5. lena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list 
RS, št. 84/07) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, štev. 
7/07) je občinski svet na svoji 29. redni seji, dne 28.06.2010 sprejel 
 

SKLEP O DOPOLNITVI  
LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA  NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA 

LETO 2010 
 

1. člen 
 

S tem sklepom se dopolni letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010. 
 

2. člen 
 

V Sklepu o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010 št. 410-
21/2009 01/SK z dne 28.12.2009, ki je priloga Odloka o proračuna občine Sveti Tomaž za 
leto 2010 (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 10/2009) se 1. odstavek 2. člena spremeni 
tako, da se glasi:  
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010 se načrtuje v orientacijski 
vrednosti 52.078,00 EUR. 
Tabela že sprejetega Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja se dopolni z 
naslednjimi parcelami:  
Parc. 
št.  

raba Katastrska 
občina  

površina 
v m2 

Način 
razpolaganja 

Vrsta 
nepremičnine 

Predvidena 
sredstva v 
EUR 

Del 
16/1 

njiva Tomaž 2500 nakup Zemljišče,ki 
ga koristi šola 

10.000,00 

 
 
Del zemljišča s parc. št. 16/1 je zemljišče, ki ga že vrsto let koristi Osnovna šola Sveti Tomaž.  
Orientacijska vrednost zemljišča, ki vključuje tudi odškodnino za koriščenje zemljišča  znaša 
30.000 EUR in bo plačana v dveh letih – v letu 2010- 10.000 EUR, razlika pa v letu 2011.  
Gre za okvirne cene, pravni posel pa se bo sklenil po cenah določenih na podlagi cenitve.  
  
V letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010, št. 410-21/2009 01/SK 
z dne 28.12.2009,  ki je priloga Odloka o proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2010 (Uradno 
glasilo občine Sveti Tomaž št. 10/2009) se besedilo, ki se nanaša na parc. 62/7 k. Tomaž 
spremeni tako, da se glasi: Parc. 62/7 k.o. Tomaž predstavlja zemljišče s stavbo, ki je v 
slabem stanju in se nahaja v centru Svetega Tomaža. Skupna vrednost zemljišča je ocenjena 
na 40.000 EUR in bo plačana v treh letih – v letu 2010- 17.700,00 EUR, razlika pa v letu 
2011 in 2012. Vrednosti v tabeli za leto 2010 ostanejo nespremenjene.  
 
 
 
 
 



3. člen 
 
Posli pridobivanja z nepremičnim premoženjem, ki so se začeli ali so bili načrtovani za leto 
2009 se nadaljujejo v letu 2010. 
 
 

4. člen 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž. 
 
 
Številka: 410-8/2010 01/ZH 
Sveti Tomaž, dne 28.06.2010 
 
 

Mirko CVETKO  
    ŽUPAN  
 

 
 
 


