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I. UVOD IN PRAVNA PODLAGA
Na podlagi tretjega odstavka 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2019) je župan dolžan predložiti občinskemu
svetu Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem. Poročilo se predloži
občinskemu svetu skupaj z zaključnim računom proračuna.

II. OBRAZLOŽITEV
Realizacija letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2010
V letu 2010 so bile v last Občine Škofja Loka pridobljene nepremičnine in sicer izključno
zemljišča (brez stavb ali delov stavb) v skupni vrednosti 403.102,29 EUR.
V PRILOGI 1 so podrobno prikazane pridobitve nepremičnin po posameznih pravnih poslih, z
navedbo zap. št. iz letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010,
identifikacijo nepremičnine (šifra in ime katastrske občine, parc. št. zemljišča), površino in
pogodbeno ceno. Iz opomb je razvidno, ali je v posameznem primeru šlo za odkup
nepremičnine, ali pa je bila nepremičnina pridobljena na podlagi menjave, z morebitnim
doplačilom občine ali druge pogodbene stranke (kjer ni dodano nič, je bila menjava
opravljena brez doplačil ene ali druge stranke). V opombah je tudi kratek opis namena,
zaradi česar se je nepremičnina pridobila.

Realizacija letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v letu 2010
V letu 2010 so bile realizirane odsvojitve (prodaje, menjave) nepremičnega premoženja
Občine Škofja Loka v skupni vrednosti 146.467,43 EUR.
V PRILOGI 2 so podrobno prikazane odsvojitve nepremičnin po posameznih pravnih poslih, z
navedbo zap. št. iz letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Škofja
Loka za leto 2010, identifikacijo nepremičnine (šifra in ime katastrske občine, št. stavbe in
dela stavbe oz. parc. št. za zemljišča), površino in pogodbeno ceno. Iz opomb je razvidno, ali
je v posameznem primeru šlo za prodajo nepremičnine, ali pa je bila nepremičnina dana v
menjavo, z morebitnim doplačilom občine ali druge pogodbene stranke (kjer ni dodano nič,
je bila menjava opravljena brez doplačil ene ali druge stranke).

III. PREDLOG SKLEPA
Župan Občine Škofja Loka Občinskemu svetu predlaga, da sprejme naslednji sklep:
Občinski svet Občine Škofja Loka se je seznanil s Poročilom o realizaciji letnega načrta
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Škofja Loka v letu 2010.
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PRILOGE:
- PRILOGA 1 PRIDOBIVANJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LETU 2010 - REALIZIRANO
- PRILOGA 2 RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LETU 2010 - REALIZIRANO

