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Spremembe in dopolnitve načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem
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Šempeter pri Gorici, 11. februar 2020
OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA
OBRAZLOŽITEV: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM
PREMOŽENJEM ZA LETO 2020
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020 je
pripravljen na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Ur. l. RS, št. in 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), ki urejata postopke ravnanja z
nepremičnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Načrt ravnanja s
premičnim premoženjem in z nepremičnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti
sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje
proračuna samoupravne lokalne skupnosti. Občinski svet pa lahko določi, da načrt ravnanja
z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme župan.
O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti
odloči in sklene pravni posel organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne
lokalne skupnosti, ali funkcionar oziroma javni uslužbenec, zaposlen v občinski upravi, ki jo
za to pooblasti organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne
skupnosti, kot skladno z 29. členom zakona.
V skladu z 28. člena zakona predloži župan poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim
in z nepremičnim premoženjem občinskemu svetu skupaj z zaključnim računom proračuna.
Priloge:
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020
- Lokacijski vpogled posameznih parcel je mogoč preko spletne strani PISO Prostorsko
informacijski sistem: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SEMPETER_VRTOJBA
Glede na navedeno predlagamo, da občinski svet obravnava predloženo gradivo in sprejme
predlagani sklep.
Pripravila:
Regina Dragoljević

Župan
mag. Milan Turk
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Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Šempeter - Vrtojba za
leto 2020
Bodoči lastnik: OBČINA ŠEMPETER – VRTOJBA
Upravljavec: lastnik
ZAP. VRSTA NEPREMIČNINE
ŠT.

SAMOUPRAVNA
LOKALNA
SKUPNSO
T

OKVIRNA
VELIKOST

22

OŠV

solastni del
izmeri 767 m2

zemljišče na MMP Vrtojba

PREDVIDENA
SREDSTVA

v

59,00 €/m2
45.253,00 €

parc. št. 945/2 k.o.
(neto kupnina +
Vrtojba
davek)
46.158,06 €
Obrazložitev :
• pod zaporedno št. 22
na podlagi ponudbe solastnika zemljišča s parc. št. 945/2 k.o. Vrtojba, občina predlaga
nakup po ponujeni ceni 59 €/m2. Z odkupom solastnega deleža do 1/3 (ene tretjine), bi
občina postala lastnik do celote navedene nepremičnine; (skica v prilogi).
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Obrazec št. 3: Načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2020
Bodoči lastnik:
Dodano na novo:
- pod zaporedno št. 3: Občina Šempeter - Vrtojba;
- pod zaporedno št. 4: Občina Šempeter – Vrtojba;
- pod zaporedno št. 5: Občina Šempeter – Vrtojba, uporabnik Zavoda za kulturo,
šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter – Vrtojba;

ZAP.

UPRAVLAVEC

ŠT.

3

4

5

VRSTA

KOLIČINA

PREMIČNEGA
PREMOŽENJA
Občina Šempeter-Vrtojba

nakup avtomobila za 1 kos
občinsko
upravo
Občine Šempeter Vrtojba
Občina Šempeter-Vrtojba nakup
robotske 1 kos
kosilnice za režijski
obrat
Občine
Šempeter - Vrtojba
Zavod KŠTM Šempeter- nakup prilagojenega 1 kos
Vrtojba
vozila za Zavod KŠTM
Šempeter-Vrtojba
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PREDVIDENA
SREDSTVA

cca 24.500,00 €

cca 25.500,00 €

cca 40.000,00 €
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