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OBdINSKEMU SVETU
OBEINE POD.ETRTEK

Ztdeva:. Predlog sklepa o dopolnitvi Nadrta ravnanja s stvarnim premoienjem Obiine
Podletrtek za leto 2021

Obdina Poddetrtek je v skladu z Zakonom o swamem premoZenju drZave in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, St. I 1/18 in79ll8, v nadaljevanju ZSPDSLS-I) na svoji 14.

redni seji, dne 11. 12.2020, sprelela Nadrt ravnanja s stvamim premoZenjem Obdine Poddetrtek
zzleto 2021. V skladu s 27. dlenom ZSPDSLS-I lahko svet samoupravne lokalne skupnosti
zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb upravljavcev stvamega
premoZenja kijih ni bilo mogode doloditi ob pripravi nadrta ravnanja s stvamim premoZenjem
in zaradi nepredvidenih okoliSdin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, dopolni letni nadrt ravnanja
s stvamim premoZenjem.

V konkretnem primeru se je za nepremidnine , zakatere se predlaga dopolnitev nadrt4 prvotno
nadrtovala gradnja Doma upokojencev in dodaurih prostorov zdravstvenega dom4 za kar je
obdina pridobila tudi gradbeno dovoljenje in pripravila investicijsko dokumentacijo (DIIP).
Skladno z nadaljnjimi navodili Ministrstva za delo, druZino, socialne zadeve in enake moforosti,
je bila obdina primorana projekt uskladiti na nadin, daje predmet investicije le gradnja enote

Doma upokojencev Smarje pri Jel5ah v Poddetrtku in ustremo spremeniti vso dokumentacijo
ter gradbeno dovoljenje prenesti na Dom upokojencev kot investitorja. Obdina je s strani

ministrstva Ze pridobila tudi sklep, s katerim se potrdi DIIP in odobri predinvesticijska zasnova.
Investicija se bo izvajala v letih 2021 do 2023, ocenjena wednost investicije znaSa 2.950.000,00
EUR z DDV.

Obdina Poddetrtek bo na podlagi 56. dlena ZSPDSLS-I s pogodbo brezpladno prenesla
zemlji5di s parcelno Stevilko 89/9 in 972, obe k. o. 1229 - Poddetrtek, na Republiko Slovenijo.
Dom upokojencev Smarje pri JelSah pabo za Republiko Slovenijo prevzel ti nepremidnini v
last in kot upravljavec bododega premoZenja, v posest in upravljanje. Ob tem morata biti
izpolnjena zakonsko dolodena kumulativna pogoj4 in sicer, daje pridobitelj Dom upokojencev
Smarie pri Jelsah oseba javnega prava - javni zavod. katerega ustanovitelj je Republika
Slovenij4 in da je izraZen javni interes za graditev javnih objektov. Pogodbeno se v skladu z
zakonom dolodi tudi prepoved odsvojitve in obremenitve brezpladno odsvojene nepremidnine
za najmanj pet let v korist obdine kot odsvojiteljice.

Zaradi navedenega se predlaga dopolnitev letnega nadrta razpolaganja z nepremidnim
premoZenjem.

Pripravila:
Katja Mlaker



PREDLOG

Na podlagi 27 . tlena Zakona o stvamem premoZenju drfuve in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, 5t. l1/18 in 79118) in 17. dlena Statum Obdine Poddetrtek (Uradni
list RS, St. 43/2018-UPB), je Obdinski svet ObCine Poddetrtek na _ redni seji, dne _,
sprejel naslednjo

Dopolnitev Nairta ravnanja s stvarnim premoienjem
ObIine Podletrtek za leto 2021

1. todka

S tem aktom se dopolni Nad( ravnanja s stvarnim premoZenjem Obdine Poddetrtek za leto
2021, sprejet na 14. redni seji, dne 11. 12.2020, in sicer pod todko A. Nadrt ravnanja z
nepremidnim premoZenjem, kakor sledi:
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I I229-PODCETRTEK 89/9,97 /2 3E32 brezpladni prenos Zemlji5Ce namenjeno izgradnji
Doma upokojencev Smarje pri
Jel5ah v Podtemku


