
 

 

  OBČINA 

LOŠKI POTOK 

Hrib 17 

1318 Loški Potok 

Tel.: 8350-100 

Fax.: 8350-102 

 

ESA: 157 

 

Štev:   478/2018      

Datum:  24.8.2018  

 

ZADEVA: SPREJEM SKLEPOV OGOSPODARJENJU Z OBČINSKIMI 

NEPREMIČNINAMI 

 

PRAVNA PODLAGA: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih      

skupnosti ( Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12 ), 

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS št. 

34/11 in 42/12, sprememba 24/13, sprememba 10/14, sprememba 58/16  ) 

Statut občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 79/2015 ) 

in letni načrt pridobivanja in razpolaganja  s stvarnim premoženjem občine Loški Potok za 

leto 2018. 

 

PREDLAGATELJ:  Ivan Benčina, župan 

   

PRIPRAVLJAVCI:  Občinska uprava Občine LOŠKI POTOK 
  

POROČEVALEC:  Viljem Vesel 

 

OBRAZLOŽITEV: 

Na osnovi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  je  

potrebno pred prodajo oziroma nakupom sprejeti Posamični program ravnanja s stvarnim 

premoženjem občine, ali se glede na zakonodajo opredeliti na način pridobitve oziroma 

odtujitve občinskega premoženja 

 

I. PRODAJA 

 

1.  Na osnovi prošnje občana in pisnega sklepa vaške skupnosti Retje predlagam da se del 

parcele 3778/262 k.o. 1640 Retje odproda . 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Del parcele 3778/262,  1640 k.o. Retje  se odproda s tem da: 

 

- kupec izvede potrebno parcelacijo, 

- nosi vse stroške s prodajo razen davka na promet nepremičnin 

- na sklep vaške skupnosti naj da svoj podpis tudi Agrarna skupnost Retje. 

- po izvedeni parcelaciji se sprejme Posamični program prodaje in objavi namero o 

prodaji. 



 

Po opravljenem pravnem poslu bo Občina Loški Potok sredstva od prodaje zemljišča 

zmanjšane za nastale stroške prodaje nakazala Agrarni skupnosti Retje. 

 

 

 
 

2. Na osnovi prošnje občanke s predlogom o ureditvi parcele št. 2647 v k.o. 1584 Draga 

predlagam da občinski svet sprejme naslednji sklep: 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Parcela 2647, 1584 k.o. Draga se odproda prosilki s tem da: 

 

- občinska uprava naj s postopkom izloči parcelo iz javnega dobrega in vpiše v ZK, 

- kupec nosi vse stroške ki bodo nastali pri prodaji in vpisu v ZK razen davka na promet 

ne premičnin ki ga plača prodajalec. 

- po izvedeni parcelaciji se sprejme Posamični program prodaje in objavi namero o 

prodaji. 

 

 
 



Parcela 2467,  1584 K.O. Draga  v naravi predstavlja del kmetijskih površin ( pokošen travnik 

) zato jo je tudi smiselno odprodati. S prodajo se pisno  strinja tudi Vaška skupnost Novi kot. 

 

 

 

 

Direktor občinske uprave:  

Viljem Vesel, uni.dip.inž.  

                                                                         Ivan Benčina 

                 župan 

                         Občine Loški Potok 


