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ZADEVA: GRADIVO K 8. TOdKI DNEVNEGA REDA 26. REDNE SEJE
OBCINSKEGA SVETA OBEINE PoDEETRTEK

NASLOV: Predlog sklepa o doloiitvi skupne vrednosti poslov, ki niso predvideni v
veljavnem nairtu ravnanja z nepremiCnim premoZenjem

GRADIVO PRIPRAVILA: Obdina Poddetrtek

GRADIVO PREDLAGA: Peter Misja, Zupan

PORO.EVALKA: Katja Mlaker, viSja svetovalka za sploine in pravne
zadeve

PREDLOG SKLEPA:

Skupna vrednost poslov, ki niso predvideni v veljavnem nairtu ravnanja z nepremiinim
premoienjem in jih v primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb Obiine
Podietrtek, ki jih ni bilo mogoEe doloiiti ob pripravi nairta ravnanja z nepremilnim
premoZenjem, ali ob nepredvidenih okoliSlinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko
sklepa Zupan, znaSa najveC 60.000,00 EUR.

Peter Misja, L r
ZUPAN

Priloga:
- obrazloZitev
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ZADEVA: ObrazloZitev predloga sklepa o dololitvi skupne vrednosti poslov, ki niso
predvideni v veljavnem nadrtu ravnanja z nepremiinim premoienjem

Zakon o swarnem premoZenju drZave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, St.

l1l18 in 79118, v nadaljevanju ZSPDSLS-I) v 27. dlenu dolod4 da lahko upravljavci v primeru
spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb upravljavcev stvamega premoZenja, kijih ni
bilo mogode doloditi ob pripravi nadrta ravnanja s swamim premoZenjem, ali ob nepredvidenih
okoliSdinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v
veljavnem nadrtu ravnanja s stvamim premoZenjem. Skupna vrednost poslov lahko ma3a
najved 20 odstotkov skupne vrednosti nadrtov.

Predlaga se, da se navedeni sklep sprejme za wednost poslov, ki niso predvideni v nadrtu
ravnanja z nepremidnim premoZenjem, pri demer se kot skupna vrednost upoSteva skupna
vrednost nadrta pridobivanja nepremidnega premoZenja in nadrta razpolaganja z nepremidnim
premoZenjem. Predlagana vi5ina 60.000,00 EUR zna5a nekaj manj kot 20 odstotkov skupne
vrednosti nadrtov.

Skupno vrednost pravnih poslov lahko vsako leto dolodi svet samoupravne lokalne skupnosti v
30 dneh po sprejetju proraduna.
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