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ZADEVA:   

 

KONČNO POROČILO O NADZORU NAD NAKUPI ZEMLJIŠČ – 

NEPREMIČNIN OD LETA 2017-2021 

 

ZVEZA: Letni program dela Nadzornega odbora Občine Lenart za leto 2022 in Napoved 

nadzora z dne 3. maj 2022 

  

 

 

 1. UVOD 

 

Nadzorni odbor Občine Lenart (v nadaljevanju NO) je v skladu s svojim letnim programom 

dela za leto 2022 v mesecu maju 2022 izvedel nadzor nad nakupi zemljišč - nepremičnin od 

leta 2017 do leta 2021. 

V nadaljevanju so navedene postavke/področja nadzora, sodelujoči, ugotovitve, ocene in 

mnenja ter priporočila (v skladu s 14. členom Poslovnika NO Občine Lenart). 

 

Datum in čas nadzora: 

 

11.05.2022 od 15:00 do 18:30 ure v prostorih Občine Lenart 

12.05.2022 od 15:00 do 17:30 ure v prostorih Občine Lenart 

 

 

Nadzorovan organ: 

OBČINA LENART, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah 

Telefon:02 729 13 10 - glavna pisarna 

E pošta: obcina@lenart.si 

ID za DDV: SI 68458509 

Matična številka: 5874254 

TRR: IBAN SI56 0125 8010 0010 543 (BANKA SLOVENIJE) 
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Nadzorniki : 

Beno PUNTNAR 

Rastko HAFNER 

Ksenija ILICH 

Jožica KRAJNER 

 

 

Na nadzoru je bila prisotna uslužbenka Občine Lenart: 
Gospa Brigita ROJS. Višja svetovalka za splošne in pravne zadeve 

 

 

2. UGOTOVITVENI DEL 

 

2.1 Pridobivanje nepremičnega premoženja 

 

V skladu z določili 78. člena ZJF in 4. člena uredbe iz leta 2003 lahko občina nepremično 

premoženje pridobiva samo v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje nalog občine, brez 

nepotrebnih zalog. Pri tem mora upoštevati načelo učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s 

sredstvi, ki so predvidena kot plačilo za pridobitev stvarnega premoženja. Občina potrebuje 

nepremično premoženje za opravljanje nalog za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev. V 

skladu z 21. členom ZLS občina opravlja med drugim tudi naloge načrtovanja prostorskega 

razvoja, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov 

ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, ustvarja pogoje za gradnjo 

stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj. Pridobivanje stvarnega 

premoženja v breme proračunskih sredstev je mogoče samo na podlagi načrta nabav in gradenj 

stvarnega premoženja, ki je sestavni del obrazložitev proračuna občine in ki ga s sprejetim 

proračunom uskladi župan. Občina bi morala zaradi zagotavljanja spremljanja izvajanja nalog, 

določenih v 21. Členu ZLS, v obrazložitvah proračuna jasno in natančno opredeliti vrsto in 

obseg nepremičnega premoženja, določiti njihove vire financiranja ter predstaviti cilje, 

strategije in programe na posameznem področju, za katero se pridobiva nepremično 

premoženje. 

 

Pridobivanje nepremičnega premoženja je od 3. 9. 2007 urejal ZSPDPO in uredba iz leta 2007. 

Uredba iz leta 2007 v 34. členu določa, da se stvarno premoženje lahko pridobiva samo v 

obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje nalog, brez nepotrebnih zalog. Pridobivanje 

nepremičnega premoženja mora temeljiti na letnem načrtu pridobivanja nepremičnega 

premoženja, ki ga sprejme občinski svet. Občinski svet lahko določi, da letni načrt pridobivanja 

nepremičnega premoženja občine pod določeno vrednostjo sprejme župan. ZSPDPO v 13. 

členu predpisuje sprejem posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem, kar pomeni 

tudi ob nakupu nepremičnega premoženja. Podrobna vsebina posamičnega programa je 

predpisana v uredbi iz leta 2007. Pri pripravi posamičnega programa je treba med drugim 

obrazložiti ekonomsko utemeljenost predvidenega premoženja nepremičnega premoženja, 

predvsem glede zadovoljevanja operativnih delovnih potreb oziroma izboljševanja pogojev za 

delo in s tem doseganja večje učinkovitosti. 
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2.2. Pregled dokumentacije v zvezi  nakupom nepremičnin  

 

Nadzorni odbor je natančno pregledal vso razpoložljivo dokumentacijo v zvezi s nakupi 

nepremičnin Občine Lenart v obdobju od leta 2017 do leta 2021. Občina pri nakupu 

nepremičnin upošteva Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (ZSPDSLS-1), ki je v veljavi od 10.3.2018. Občina v skladu z 11. členom tega zakona 

pripravi načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki vsebuje načrt pridobivanja 

nepremičnega premoženja občine. Ta načrt se pripravi vsako leto posebej in je del občinskega 

proračuna, ki ga potrdi Občinski svet. Če tekom leta pride do sprememb v načrtu pridobivanja 

nepremičnega premoženja občine, se načrt lahko dopolni. 

 

 

2.3 Podroben pregled spisov 

 

Med dokumenti o nadzoru nepremičnin v letih 2017 – 2021 je nadzorni odbor podrobneje 

pregledal vse spise in sklepe občinske uprave vezane na pridobivanje nepremičnega 

premoženja, kateri so nam bili predloženi. Vsak spis načeloma vsebuje naslednje dokumente: 

1. letni načrti pridobivanja nepremičnega premoženja, ki so bili sprejeti na občinskem 

svetu, 

2. kupoprodajne pogodbe nepremičnin, 

3. kupoprodajne pogodbe zemljišč, 

4. cenitve in 

5. zemljiškoknjižni izpiski. 

 

Pregledane spise navajamo v spodnji tabeli.  

 

V zvezi s tabelo smo dne 20.5.2022 občini poslali dopis za dodatna pojasnila: 

 

 

»Prosimo za dodatna pojasnila : 

 

1. Pogodba 478-20/2021 – ni priložen zapisnik o cenitvi 

2. Pogodba 478-16/2020 – ni priložen zapisnik o cenitvi 

3. Pogodba 478-54/2020 Selce – zanima nas postopek nakupa in namen 

4. V letih 2017 do 2021 je bilo v občinskem planu predvidenih več pridobitev 

nepremičninskega premoženja. Od vseh predvidenih nakupov so bili realizirani le trije 

nakupi. 

5. V istem času (2017 – 2021) so bile realizirane pogodbe, ki niso bile v planu. 

Takšnih pogodb je 14. Zanima nas postopek teh nakupov. Je pa razvidno iz pogodb, da 

je nekaj nakupov izven plana bilo opravljenih za dograditev Osnovne šole Lenart. V teh 

primerih nas zanima postopek pridobivanja teh nepremičnin. 

6. Zanima nas, iz kakšnega razloga niso bili realizirani nakupi nepremičnin, ki so bili v 

planu.« 
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Tabela realiziranih pogodb 2017 – 2021 

 

z.št. Št. pogodbe Znesek Namen nakupa 
Cenitvena 

vrednost  

01 478-30/2017 13.230,00 € Javna korist-cesta 14.600,00 € 

02 478-29/2017 1.310,00 € Javna korist-cesta 1.310,00 € 

03 422-5/2017 3.550,00 € Javna korist-cesta Dražba 

04 478-28/2018 233,60 € Javna korist-cesta Dogovor 

05 478-11/2019 213,00 € Javna korist-cesta Dogovor 

06 478-9/2020 455,30 € Javna korist-cesta 455,00 € 

07 478-16/2020 2.939,44 € Javna korist-cesta Ni priložena 

08 478-21/2020 76.420,65 € 
Parcela za izgradnjo  

Osnovne šole Lenart 
Dogovor 

09 478-54/2020 75.240,00 € Nakup parcele Selce 60.900,00 € 

10 478-55/2020 1.887,01 € Javna korist-cesta 1.887,01 € 

11 478-32/2021 849,70 € Javna korist - cesta Dogovor 

12 478-20/2021 41.280,00 € 
Parcela za izgradnjo  

Osnovne šole Lenart 
Ni priložena 

13 478-36/2021 1.000,00 € Sakralni objekt Dogovor 

14 478-43/2021 951,00 € Javna korist - cesta Dogovor 

15 478-11/2021 1.383,00 € Javna korist Dogovor 

16 478-44/2021 2.683,08 € 
Izravnava zemljišč –  

kolesarska steza 
2.686,33 € 

17 478-12/2021 49.200,65 € 
Parcela za izgradnjo  

Osnovne šole Lenart 
54.900,00 € 

 

 

V zvezi z dopisom poslanim dne 20.5.2022, smo dne 30.05.2022 prejeli naslednja pojasnila: 

 

 

1. »Pogodba 478-20/2021 nakup Letonja Robert Štefanija – ni zapisnika o cenitvi 

 

Cena za zemljišče enaka kot cena, ki je bila določena na podlagi cenitve zemljišča Župnije Sv. 

Lenart. Dogovorjena na pogajanjih s prodajalci. 
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2. Pogodba 478-16/2020 – Leš Magdalena - ni zapisnika o cenitvi 

 

Cenitev priložena v prilogi. Cenitev se je opravila za sklop nepremičnin, katere so bile 

odmerjene za razširitev ceste in ureditev zemljiškoknjižnega stanja. Gre za traso ceste, kjer se 

nepremičnine nahajajo v k.o. Zamarkova in k.o. Partinje. 

 

3. Pogodba 478-54/2020 – Superstus 13 d.o.o. - postopek nakupa in namen: 

 

Gre izključno za zemljišče v k.o. Selcih, ki se nahaja  ob Kulturnem domu Selce in je namenjeno 

za parkirišča, kar pomeni izjemen pomen za razvoj kraja in uporabo Kulturnega doma. 

Potrebna površina se je najprej odmerila in sedaj predstavlja dodatno funkcionalno zemljišče 

kulturnega doma. Ob tem je potrebno tudi pripomniti, kako je izgledalo stanje nepremičnine 

prej in sicer je na njej stala večja in zelo dotrajana lesena stavba, ki je dobesedno razpadala, 

tam so stale lesene palete, stare opeke, kar je seveda zelo kazilo podobo kraja, še posebej na 

takšni lokaciji. 

Izvedena je bila cenitev in odmera površine, ki se je želela odkupiti. Plačilo kupnine se je 

dogovorilo za dva obroka, letos aprila je bil plačan tudi drugi obrok, trenutno pa poteka 

postopek vknjižbe prenosa lastninske pravice v zemljiški knjigi. V posest pa je prešla 

nepremičnina ob plačilu prvega obroka. 

  

4. Predvidenih več nakupov, kot so realizirani: 

 

5. Realizirane pogodbe, ki pa niso bile v planu: 

 

Sploh ob obnovah in razširitvah cest se uredijo tudi zemljiškoknjižna stanja s tem da je potrebno 

dele oz. robove cest, ki predstavljajo cestni svet, prenesti v last in posest Občine Lenart. Z 

nekaterimi lastniki se dogovorimo o brezplačnem prenosu, pri nekaterih se plača kupnina, cena 

se giblje največ do 3,00 eur/m2. 

V primeru potrebe za razširitev obstoječe OŠ Lenart je seveda potrebno zagotoviti tudi okolico 

šole – funkcionalno zemljišče, na katerem se zagotovijo otroška igrišča, zelenice ipd. 

Ob tem poudarjamo, da se večji (?) nakupi vedno predhodno potrdijo s strani svetnikov, se jih 

torej pred nenadnim nakupom obvesti.                

 

6. Iz kakšnega razloga niso bili realizirani nakupi nepremičnin, ki so bili v planu: 

 

Kar nekaj je nepremičnin, ki so sicer v planu pa še niso realizirane, ker so npr.  v postopkih 

odmere, v postopkih cenitev oz. že tudi v fazi sklepanja pogodbe in se jih bo lahko ob pripravi 

novega Načrta razpolaganja z nepremičnin premoženje izločilo iz njega. 

Ob tem pa še posebej izpostavljamo, da ne popustimo pred vsemi pogoji prodajalcev, da npr. v 

določenih primerih tudi počakamo, ko bo drugačna volja prodajalca in ne kupimo za vsako 

ceno oz. ne pristanemo na ceno, ki jo postavi prodajalec ali določil druge nesprejemljive 

pogoje. 

Sosednja zemljišča ob določenih občinskih institucijah so tudi vedno pod stalnim drobnogledom 

po nakupu, saj ne želimo, da kupi npr. sosednjo nepremičnino nekdo, ki bi z raznimi svojimi 

dejanji škodoval našim dejavnostim in s tem tudi razvoju.« 
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Ker nadzorni odbor ni dobil odgovora na 4. vprašanje, je ponovno nadzorovano osebo pozval 

na dopolnitev odgovora, na katerega je nadzorovana oseba odgovorila: »Na 4 in 5 vprašanje 

podajamo skupni odgovor«. 

 

3. POVZETEK  

 

Nadzorni odbor je od občinske uprave zahteval, da mu pripravi podatke o tem, koliko 

nepremičnin je Občina Lenart kupila v letih 2017 – 2021. Ta je pripravila Seznam spisov 

kupljenih nepremičnin 2017 - 2021, iz katerega je razvidno, da je bilo v Občini Lenart od leta 

2017 do leta 2021 kupljenih 17 nepremičnin, od tega je bilo večino zemljišč za javno korist 

(kolesarske steze, parcela za dograditev OŠ Lenart, parkirni prostor…). Skupni znesek vseh 

kupljenih nepremičnin v letih 2017-2021 znaša 272.826,43 €. 

 

4. MNENJE IN PRIPOROČILO 

 

Po podrobnem pregledu vseh pogodb o nakupu nepremičnin smo v Nadzornem odboru 

ugotovili, da je Občina Lenart vse nakupe urejevala skladno s predpisi o nakupu (letni načrt 

pridobivanja nepremičnin, kupoprodajne pogodbe, cenitve, zemljiškoknjižni dokumenti), razen 

nakupa zemljišča za dograditev osnovne šole Lenart. Glede na ugotovljeno nadzorni odbor 

priporoča, da se v takšnih primerih v posamezni spis k pogodbi priloži tudi sklep občinskega 

sveta o nakupu nepremičnine, katera ni bila v letnem načrtu. 

 

Nadzorni odbor priporoča, da bi bilo zaradi lažje preglednosti smotrno kronološko razvrstiti 

načrtovane pridobitve nepremičnega premoženja iz načrta samega, saj je trenutno težko 

razbrati, katero nepremično premoženje se je na seznam uvrstilo v določenem letu, ker se 

nerealizirane zadeve pojavljajo iz leta v leto.  

 

 

Poročilo pripravili: 

 g. Beno Puntnar 

 g. Rastko Hafner 

 ga. Jožica Krajner 

 ga. Ksenija Ilich 

 

                                                                                                 

                              Jožica Krajner l.r. 

                                                                                                Predsednica NO Občine Lenart 

  

 

 


