
 
 
 
Občina Kanal ob Soči           PREDLOG  
Občinski svet 
 
 
Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - 
ZSPDSLS (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G)  in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči  
(Uradne objave PN, št. 41/03, 17/06  in Ur. list RS, št. 70/07, 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob 
Soči na  _____ seji, dne __________,   sprejel  
 
 
 

SKLEP 
 

o drugi dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem  
Občine Kanal ob Soči za leto 2014 

 
 

1.  
 

Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2014 se dopolni z nepremičninami iz preglednice št. 1 -druga 
dopolnitev Načrta razpolaganja z zemljišči. 
 

2.  
 
Ta sklep stopi v veljavo takoj. 
 
 
Številka:  
Datum:    
 
       Župan  
       Andrej Maffi 
 
  



 
Obrazložitev: 
 
Občinski svet Občine Kanal ob Soči je na seji dne 21.11.2013 sprejel Načrt pridobivanja 
nepremičnega premoženja za leto 2014 in Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2014.  
 
V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti sta bila Načrt 
pridobivanja nepremičnega premoženja in Načrt razpolaganja z zemljišči prvič dopolnjena s sklepom, 
ki ga je občinski svet sprejel na seji dne 30.1.2014. 
 
Predlagana druga dopolnitev Načrta razpolaganja z zemljišči je potrebna zaradi izvedbe postopkov 
razpolaganja z zemljišči (prodaja, menjava), ki jih bodisi zaradi neurejenega statusa zemljišča, bodisi 
zaradi kasnejše vloge ni pridobitve predhodnega soglasja pristojne krajevne skupnosti ni bilo mogoče 
vključiti v letni načrt in prvo dopolnitev letnega načrta razpolaganja z zemljišči.  
 
Nepremičnine, ki so predmet odtujitve se nahajajo v naselju Cvetrež in Kal nad Kanalom.  
Nepremičnine s parc. št. 344/10, 344/11 in del parc. št. 344/2 k.o. Kal nad Kanalom (del med parc. št. 
*76/1, *76/2  ter *75, 344/10 in 344/11) se prodaja z namenom razširitve funkcionalnih površin 
objektov s parc. št. *76/1, *76/2  in *75 iste k.o.  
Na parc. št. 5119/4 k.o. Kal nad Kanalom v naravi delno posega stanovanjski objekt Kal nad Kanalom 
126 s parc. št. *26/1 in *27 iste k.o. Del navedene parcele na katero posega stanovanjski objekt s 
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem se po končanem postopku ureditve zemljiškoknjižnega stanja 
zamenja za del parc. št. *13, na katerega v naravi posega odsek lokalne ceste Senica - Kal nad 
Kanalom. 
 
Krajevna skupnost Kal nad Kanalom je izdala soglasje k predlagani odtujitvi nepremičnin. 
 
Pregled premoženja, ki je predmet odtujitve je naveden v preglednici št. 1 - druga dopolnitev 
razpolaganja Načrta razpolaganja z zemljišči. Navedena vrednost nepremičnin je orientacijska in je 
določena na podlagi primerjave prodaj primerljivega premoženja na obravnavani lokaciji. Pogodbena 
cena bo določena na osnovi cenitvenega poročila sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke. 
 
Na podlagi zakona in podzakonskih aktov se postopek prodaje nepremičnega premoženja občine 
lahko izvede le, če je nepremično premoženje vključeno v letni načrt razpolaganja z občinskim 
nepremičnim premoženjem. Pristojnost občinskega sveta je, da v skladu s statutom  odloči o odtujitvi 
nepremičnin.  
 
Občinskemu svetu predlagam, da sprejme predlagani sklep. 
 
 
        Župan  
        Andrej Maffi 
 

 
 

 

 

 

 

 


