OBČINA LAŠKO
ŽUPAN
Mestna ulica 2
3270 L a š k o
Številka: 007-06/2010
Datum: 31.03.2011

OBČINSKI SVET

LAŠKO

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo
ZADEVO:

Sklep o spremembah in dopolnitvah letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja Občine Laško za leto 2011 – II. dopolnitev

Gradivo pripravil: Urad župana, Referat za gospodarske zadeve
Predstavnika predlagatelja na seji:
 Sandra BARACHINI, direktorica občinske uprave
Gradivo je obravnaval:
 Odbor za gospodarski razvoj občine, dne 31. 3. 2011
Pristojnost in pravna podlaga:
 21. člen Statuta Občine Laško (Ur. list RS, št. 99/2007 in 11/2010)
 Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 14/2007 in
55/2009)
 Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 84/2007,
94/2007 in 100/2009)
 41. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(ZSPDSLS, Ur. list RS, št. 86/2010)
Predlog sklepa:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah letnega načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Laško za leto 2011 – II. dopolnitev.
Obrazložitev:
V postopku priprave proračuna je Občinski svet Laško sprejel Sklep o letnem načrtu
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2011 in Sklep o letnem
načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Laško za leto 2011. Letni načrt
pridobivanja nepremičnega premoženja in letni načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem samoupravne lokalne skupnosti se lahko, v skladu z Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin, med letom dopolnjujeta.
Občinski svet Laško je sicer že na pretekli seji obravnaval in sprejel spremembe in
dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Laško. V tokratnem sklepu predlagana dopolnitev pa je posledica ponudbe lastnika zemljišča
za odkup zemljišč s parc. št. 1116/5, 1116/6, 1103/17, 1103/18, 1103/19 in 1116/4, vsa
vpisana v k.o. 1022 Rečica. Zgoraj omenjena zemljišča bi Občina Laško odkupila zaradi
ureditve zemljiško knjižnega stanja na odseku lokalne ceste LC 200171 Debro – Belovo in
izgradnje kanalizacije Rečica II. faza.
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II.

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007–UPB2,
76/2008, 79/2009 in 51/2010), sedmega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 14/2007 in 55/2009), v povezavi s četrtim odstavkom
15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 84/2007,
94/2007 in 100/2009), 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Ur. list RS, št. 86/2010) in 21. člena Statuta Občine Laško (Ur.
list RS, št. 99/2007 in 17/2010) je Občinski svet Laško na svoji ______. seji dne
_____________ 2011 sprejel naslednji
SKLEP
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
OBČINE LAŠKO ZA LETO 2011 – II. dopolnitev
1. S tem sklepom se spreminja in dopolnjuje Letni načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja Občine Laško za leto 2011 št.: 007-06/2010, z dne 15.12.2010.
2. Za realizacijo odhodkov proračuna Občine Laško za leto 2011 iz naslova nakupa
nepremičnega premoženja se v tabeli poleg ostalih nepremičnin predvidenih za
nakup doda še nepremičnino z zaporedno številko 12, z naslednjimi podatki:
Okvirna
Zap.
Vrsta
Predvidena
SM
Okvirna lokacija
velikost
št.
nepremičnine
sredstva
2
vm
Rečica – parc. št. 1116/5,
stavbno zemljišče
1116/6, 1103/17, 1103/18,
1103/19 in 1116/4, k.o. 1022
12
05680 Rečica
672
10.100,00 €
3. Vrednost nepremičnin se določi na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca
ustrezne stroke.
4. Individualni program pridobivanja nepremičnega premoženja in pogodbe o nakupu
nepremičnin podpiše župan Občine Laško.
5. V primeru nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko župan
sklene pravni posel, ki ni predviden v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim
premoženjem, če je ocenjena vrednost nepremičnine nižja od 15.000,00 €.
6. Ta sklep začne veljati takoj.
ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc ZDOLŠEK
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