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Podravje • Kako dobre »prodajalke« nepremienin so obCine 

Obcine letos nacrtovale prodati za 
doslej prodale manj kot petino 
Skoraj ni obcine, ki ne bi v obcinski proraeun (vsako leto oz. dye leti) uvrstila tudi prihodkov iz prodaj svojih nepremicnin; 
teh napovedih prihodkov iz prodaje dokaj realna, spet druga si ocitno postavljajo previsoke, neuresnicljive dlje. Dejstvo pa je, 
kot v minulem obdobju. 

Dokler so se namrec obcine 
se lahko prijavljale na razpi
se za 'Pridobitev lepega kosa 
evropskih sredstev, zlasti za in
frastrukturo, in so za to potre
bovale tudi (eim veeji) lasten 
delei denarja, so se iupani z 
obeinskimi sveti vred namree 
velikokrat posluzevali »napiho
vanja« te proracunske postav
ke, saj so tako vsaj teoretieno 
lahko prikazali, da imajo v pro
raeunu dovolj lastnih sredstev 
za (uspesne) prijave in izpelja
ve projektov, podprtih z evrop
skim deleiem. Ker v zadnjem 
obdobju tovrstnih razpisov ni, 
so tudi potrebe po umetnem 
zvisevanju omenjene prora
eunske postavke niije ... 

Kljub temu smo iz zbranih 
podatkov izraeunali, da je 18 
obcin letos planiralo pridobiti 
skoraj pet milijonov evrov iz 
prodaj nepremii'nega imetja 
oziroma tocno:4.974.222,00 
evrov. Do konca avgusta jim 
je uspelo zaieleni plan doseei 
manj kot 20-odstotno, saj so 

dejansko uspele prodati vsega 
skupaj komaj za 823.678 evrov 
nepremicnin. Kljub temu v 
vodstvih vprasanih obcin ver
jamejo, da bo izplen od prodaj 
konec leta visji. A z vsemi opti
misticnimi ocenami 0 prodajah 
do konca tega leta skupni iz
kupieek komaj dobro presega 
dva milijona evrov, kar pome
ni, da bo koncni letni rezultat 
prodaj obcinskih nepremicnin 
dosegel manj kot 50 odstot
kov nacrtovanega. 

Kaj nameravajo prodati ob
Cine v letosnjem letu in koliko 
so bile pri tem uspesne doslej, 
pisemo v nadaljevanju elanka. 

Ptuj 
V proraeunu za leto 2017 

ima Mestna obcina ptuj pla
nirane kapilalske prihodke v 
visini 2,622.000 evrov. Gre za 
prihodke od prodaje poslov
nih prostorov, stanovanjskih 
objektov in stanovanj, kme
tijskih ter stavbnih zemljise. 
»Od 1. januarja 2017 do danes 

je Mestna obeina ptuj prod ala 
naslednje nepremienine: se
dem stavbnih zemljisc, kmetij
sko zemljisce in dYe stanova
nji. Kupnina prodanih zemljisc 
je 216.975 evrov, stanovanj 
pa 48.143 evrov, torej skupaj 
265.118 evrov. Trenutno se te
cejo postopki za sklepanje no
vih kupoprodajnih pogodb,« 
so odgovorili iz ptujske obcine. 
12. septembra letos bo poteka
la draiba za prodajo zemljisca 
na Potrcevi cesti, do konca leta 
pa planirajo vsaj se eno draibo 
za prodajo zemljisc. »Predvide
vamo, da bomo' do konca leta 
2017 iz naslova kupnin pridobili 
se pribliino en milijon evrov,« 
so odgovorili 0 predvideni visi
ni sredstev, ki naj bi jih se dobili 
iz naslova prodaje nepremic
nino 

Kidricevo 
Obeina Kidrieevo je po prvo

tnem predlogu proraeuna za 
letosnje leto s prodajo obcin
skih nepremicnin nameravala 
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VIr. Obbne Spodnjega Podr.W}a 

pridobiti 261.878 evrov. Z reba
lansom proraeuna so prieako
vani znesek znizali na 206.351 
evrov. V programu prodaje so 
v veeini kmetijska zemljisea 
oz. deleii v agrarnih skupno
stih, nekaj je tudi nezazidanih 
stavbnih zemljisc. Do sredine 
avgusta je obcina s prodajo ne
premienin iztriila 13.018 evrov. 
Prodali so kmetijsko zemljisee, 
v deleiu do polovice. Obcina 
Kidrieevo bo letos poskusila 
prodati se zemljisee v obrtni 
coni v vrednosti okoli 90.000 
evrov. »Veeinski del v nasem 
naertu prodaje predstavljajo 
deleii v agrarnih skupnostih,. 
kjer smo prodajo zacasno usta
viii, saj bo treba najprej urediti 
zapusCinske postopke in uve
sti komasacijo zemljise,« je po
jasnil direktor uprave obCine 
Kidrieevo Damjan Napast. 

Podlehnik 
Obcina Podlehnik je v prora

eunu za letosnje leto od pro
daje nepremicnin v obcinski 
lasti predvidela 20.000 evrov 
prihodkov. Prodati namera-' 
vajo hiso, dYe kmetiji, hiso s 
kmetijskim zemlji!cem ter pet 
nezazidanih zemljisc. Letos so 
s prodajo premoienja pridobi
Ii 9.900 evrov, prodali so hiso 
(6.700 evrov) in tri nezazidana 
zemljisea (30200 evrov). 

Na obeini racunajo, da bi do 
konca leta lahko uspeli prodati 
se za 8.000 evrov nepremienin 
in bi tako nacrt prodaje 90-od
stotno realizirali. 

Majsperk 
Obcina Majsperk namerava 

v skladu s proracunom letos 
prodati za 150.620 evrov ne
premienin; od tega stanova
nje, kmetijo, dva gozda, zemlji
see v industrijski coni in manjsa 
zemljisea zaradi urejanja zao
kroievanja parcel. Doslej so 
prodali dYe manj!i zemljisei za 
3.863 in 424 evrov, skupaj je to 
4.287 evrov. V teh dneh obei
na sklepa se dva kupoprodaj
na posla, za prodajo gozda in 
kmetije. 

Na obcini racunajo, da bode 
plan prodaje realizirali do 
50-odstotno in iz tega naslova 
ustvarili okrog 70.000 evrov 
proraeunskega prihodka. 

Zetale 
Obeina Zetale naertuje pro

dajo obcinskega nepremicne
ga premoienja v znesku 13.700 
evrov. »Naertovana je prodaja 
manjse kmetije, ki jo je obci
na podedovala zaradi placila 
domske oskrbe in zemljise, po 
katerih so vcasih tekle jayne 
poti in se vee ne uporabljajo, 
obcani pa so zainteresirani za 
nakup. Do sedaj smo od pro
daje nepremienin prejeH kupni
ne v visini 1.387 evrov - v treh 
primerih smo prodali tri manj
se povrsine nepremicnin, ki so 
bile veasih jayne poti. Zneski 
po pogodbah so sledeei: 367, 
851 in 168 evrov. Oceno, koliko 

premoienja bomo do konca 
leta dejansko odprodali, je v 
tem trenutku zelo teiko napo
vedati, saj predstavlja prodaja 
manjse kmetije 90 odstotkov 
nacrtovane prodaje nepremic
nin v lasti obeine.« 

Videm 
Obeina Videm naertuje 

prodati za 312.400 evrov ne
premienin: pet stanovanjskih 
stavb, enD stanovanje, tri ze
mljisca za stanovanjski namen, 
dele zemljise za uskladitev de
janskega stanja, stiri zemljisea 
za poslovni namen ter vee 
kmetijskih in gozdnih zemljise 
na obmoejuHaloz. Do sedaj so 
s prodajo iztriili 65.445 evrov. 
Prodali so stanovanjsko stav
bo, ki ni primerna za bivanje 
(17-380 evrov), 1/8 stanovanj
skega objekta (3-340 evrov), 
del zemljis~a za stanovanjski 
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pet milijonov evrov nepremicnin, 

~odisi zemljisc, poslovnih ali stanovanjskih prostorov, bodisi kmetij, industrijskih parcel ipd. Nekatera vodstva obcin so pri 
~a so v zadnjem letu vodstva obcin pri najavi proracunskih prihodkov iz prodaje nepremicnin vendarle nekoliko racionalnejsa 

namen - uskladitev stanja 
(6.525 evrov), zemljisi'e za po' 
slovni namen (32.129 evrov) 
in kmetijska zemljisca v vre· 
dnosti 6.070 evrov. Trenutno 
imajo v postopku dva posla 
za prodajo kmetijskih zemljisc. 
Nacrt prodaje nameravajo do 
konca leta realizirati 30' oziro
ma 40·odstotno. 

Cirkulane 
Obcina Cirkulane namera

va v letosnjem letu prodati za 
67.800 evrov nepremii'nin, 
od tega stiri stavbna in sest 
kmetijskih zemljisi'. Doslej so 
prodali stavbno zemljisi'e v 
vrednosti 11.845 evrov. Kot 
ocenjujejo, bode plan prodaje 
do konca leta predvidoma rea· 
lizirali 20-odstotno. 

Zavrc 
Obi'ina Zavrc namerava 

odprodati za 33.500 evrov 
nepremicnin: kmetijo in dYe 
funkcionalni zemljisi'i (parce
Ii). Doslej niso odprodali se nii' 
od nai'rtovanega. Rai'unajo, 

da bode plan prodaje v celoti 
realizirali. 

Destrnik 
Na Destrniku je za leto 2017 

predvidena prodaja obi'inske
ga premozenja v visini 440.166 
evov. Visino dvigata predvsem 
dva kompleksa stavbnih ze
mljisi', od katerih je eno pred
videno za izgradnjo doma 
upokojencev, drugi kompleks 
pa so stavbna zemljisi'a za sta
novanjski namen in centralne 
dejavnosti. Prodali naj bi kme
tijo s kmetijskimi zemljisi'i, sest 
gozdov, deset njiv ter osem 
stavbnih zemljisi' za gradnjo 
stanovanjskih his in doma upo
kojencev. 

Do srede avgusta so iz naslo
va prodaje obi'inskega premo: 
zenja pridobili 85.007 evrov. 
Kmetijo so prodali za 26.000 
evrov, sklop njiv za 12.000 
evrov, njivo za 16.500 evrov, 
sklop njiv za 4.600 evrov, 
gozda z 7.500 evrov, stavb
no zemljisce za 15.108 evrov 
ter delno stavbno in del no 

kmetijsko zemljisi'e za 3-299 
evrov. V tem trenutku ne tei'e 
postopek za nobeno prodajo. 
V obi'ini Destrnik ocenjujejo, 
da bodo v letu 2017 prodali za 
okrog 100.000 evrov obi'inskih 
nepremii'nin, kar predstavlja 

. okrog 23-odstotno realizacijo. 

Jursinci 
V obi'ini Jursinci naj bi letos 

iz prodaje obcinskega premo· 
zenja pridobili 39.427 evrov. 
Prodali naj bi eno kmetijo, ki jo 
sestavlja 13 kmetijskih zemljisi' 
in starejsa hisa. 

Do 15. avgusta ni bila realizi
rana nobena prodaja obcinske
ga premozenja. Predvidevajo, 
da bode v primeru prodaje 
kmetije, ki se prodaja kot ce
Iota, letosnji nacrt prodaje ob
Cinskega premozenja realizirali 
v celoti. 

Lenart 
V obi'ini Lenart nai'rtujejo, 

da bode letos skupaj prodali 
za 190.000 evrov obi'inskega 
premozenja, od tega stano-

vanjske objekte v visini 50.000 
evrov in stavbna zemljisi'a v 
visini 140.000 evrov. Predvide
na je prodaja stanovanja in ze
mljisi'a v poslovno-industrijski 
coni. Do sreae avgusta letos je 
bila realizacija na kontu stavb
na zemljisi'a 144.256 evrov, reo 
alizacije na kontu stanovanjski 
objekti pa ni bilo. V tem trenut
ku ne tece noben postopek 
prodaje. Doslej pa jim je uspelo 
prodati ze 8.970 m' zemljisi' v 
poslovno-industrijski coni, za 
kar so pridobili 179-416 evrov. 
V obi'in'i Lenart tako ocenju
jejo, da bode nacrtovane pri· 
hodke od prodaje obcinskega 
premozenja letos v celoti rea
lizirali, torej pridobili nacrtova
nih 190.000 evrov, morebitni 
izpad pri prodaji stanovanjskih 
objektov bode glede na pov
prasevanje nadomestili z vecjo 
realizacijo pri prodaji stavbnih 
zemljisi' v novi poslovno-indu
strijski coni. 

Sveti Andraz 
V proracunu obcine Sveti 

Andraz so v letu 2017 iz pro
daje obi'inskega premozenja 
skupaj predvideli 177.Q28 evov 
prihodkov. Prodali naj bi tri 
parcele, ki predstavljajo celo
vito stavbno zemljisi'e, dYe, 
ki sta delno stavbno in delno 
kmetijsko zemljisi'e, ter tri sta
novanja. Do srede avgusta so 
iz naslova prodaje obi'inskega 
premozenja pridobili 39.100 
evrov; prodali so eno stanova
nje. V postopku prodaje je se 
stanovanje v vrednosti 35.000 
evrov. Predkupno pravico uve
Ijavljajo najemniki. 

"Predvidevamo, da bomo 
do konca leta nai'rtovani ob
seg prodaje realizirali 100·od
stotno, torej bomo pridobili 
177.028 evrov," je povedala 
zupanja obi'ine Sveti Andraz 
Da~a Vudler. 

Markovci 
Obcina Markovci je v zacet

ku leta od prodaje nepremic
nin v obcinski lasti predvideva
la nekaj vei' kot 28.000 evrov, 
kot kaze, pa bo izplen ob kon
cu leta nekoliko visji. Na spisku 
nepremii'nin, ki jih je obcina v 
letosnjem letu zelela prodati, 
sta se znasli dye kmetiji (od 
tega ena v delezu do 1/2, za ka-

tero je bilo sedaj neuspesno ze 
drugo javno zbiranje ponudb), 
kmetijsko zemljisi'e in sest ze
mljisc, ki lezijo v stavbnem ob
moi'ju. Iz prodaje nepremii'nin 
so doslej ze pridobili dobrih 
39.000 evrov, in sicer 29.155 
evrov za vei'jo kmetijo, 441 
evrov za kmetijsko zemljisi'e 
ter 10.272 evrov za preostalih 
sest stavbnih zemljisi'. Po ne
koliko nizji ceni bode ponovno 
poskusali prodati se polovico 
kmetije, za katero so na prvi 
drazbi (neuspesno) zeleli iz
triiti nekaj vei' kot 64.000 
evrov. "Kljub ponovnemu ne
uspesnemu javnemu zbiranju 
ponudb predvidevamo, da 
nam bo letos uspelo prodati 
se kmetijo, katere lastnik je 
Obi'ina Markovci v deleiu do 
1/2. Zaradi neuspesnosti pro
daje pa bomo primorani izklic
no (eno zn;zati,« je pojasnila 
obi'inska direktorica Marinka 
Bezjak Kolenko. 

Sredisce ob Dravi 
V Obi'ini Sredisi'e ob Dravi 

SO letos predvideli, da bi za 
prodajo kmetijskih zemljisi' in 
nekaj parcel (med njimi eno 
za poslovne namene) pridobili 
44.190 evrov. A izplen iz pro
daje je vsaj do sedaj nekoliko 
niiji. "Prodali smo parcelo za 
poslovne namene v vrednosti 
31.000 evrov," je pojasnil sre
diski zupan Jurij Borko ter se 
dodal, da trenutno niso v ni
kakrsnih dogovorih glede pro· 
daje obi'inskih nepremii'nin s 
potencialnimi kupci. 

SvetiTomaz 
V obi'inski upravi obi'ine 

Sveti Tomai so ob zai'etku leta 
s prodajo nepremii'nin nai'rto
vali pridobiti 50.000 evrov pri
hodkov, a jim je doslej uspelo 
iztriiti slabo polovico. Obi'ina 
je prodala stanovanje za 25.273 
evrov ter stavbno zemljisi'e za 
113 evrov. Ni pa jim uspelo pro
dati se dveh stavbnih in sed em 
kmetijskih zemljisi'. Racunajo, 
da bo do konca leta dejanski 
izplen iz prodaje nepremii'nin 
pribliino 70 %. 

Ormoz 
Na Obi'ini Ormoi so ob 

zai'etku leta izrai'unali, da 

bode iz prodaje nepremii'nin 
v obcinski lasti uspeli iztriiti 
100.000 evrov. Na spisek ne
premicnin, ki jih je obi'fna letos 
zelela prodati, so uvrstili vei' 
zemljisi' (eno tudi ia poslov
ne namene), enajst starejSih 
stanovanj, stiri kmetijeter dYe 
stavbi s pripadajocim zemlji
si'em. Doslej jim je za prodanih 
devet zemljiSc in dYe kmetiji z 
zemljiSCi (za kmetijo v Senescih 
25-474 evrov ter za kmetijo v 
Lopersicah 20.214 evrov) uspe-
10 iztditi 60.040 evrov. V teh 
dneh se sklepajo kupoprodaj
ne pogodbe za sest zemljiSi', 
imajo pa se povprasevanja za 
dYe stanovanji in dva objekta. 
Na obi'ini tako rai'unajo, da jim 
bo do konca leta od prodaje 
nepremii'nin uspelo iztrziti pri
blizno toliko, kolikor so v pro
rai'unu nai'rtovali. 

GoriSnica 
Obeina GoriSnica je z reba

lansom proraeuna napovedala 
okoli 330.178 evrov prihodkov 
iz prodaje nepremienin. Ali bo 
prodaja res taksna, kot so jo 
predvideli, niso sporoeili. 

Dornava 
V upravi Obi'ine Domava iz 

prodaje obeinskih nepremii'nin 
v letosnjem proraeunu priea
kujejo prihodke v viSini 149.100 
evrov. V prodajo so uvrstili dye 
stanovanji, dva poslovna pro
stora, dye domaeiji in parkirni 
mesti, nekaj kmetijskih in manj
sa nefunkcionalna zemljisea. 
Doslej jim je uspelo prodati Ie 
kmetijsko zemljisi'e v Hlapon
cih, za katero so iztriili 6.000 
evrov. V teh dneh se sklepajo 
kupoprodajno pogodbo za 
poslovni prostor v vrednosti 
10-300 evrov. Na obi'ini pa ra
i'unajo, da bo dejanski izplen iz 
prodaje nepremicnin ob koncu 
leta pribliino 50-odstoten od 
planiranega v proraeunu (pri
blizno 75.000 evrov). 

Hajdina in Trnovska 
vas 

Kot so pojasnili v Obeini Haj
dina, letos ne planirajo prodaje 
obcinskih nepremicnin. Enako 
so odgovorili tudi v Obcini Tr
novska vas. 
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