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OBRAVNAVA PREDLOGA ZA ODDAJO »OBJEKTA A«  V IC  PODPRESKA V NAJEM 
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PREDLAGATELJ: Ivan Benčina, župan 

   

PRIPRAVLJAVCI: Občinska uprava Občine LOŠKI POTOK 
  

POROČEVALEC: Ivan Benčina 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

1. Razlogi za oddajo objekta v najem 

 

Občina Loški Potok je leta 2016 na javni dražbi kupila nepremičnine in zemljišča podjetja Nolik v 

stečaju z namenom, da se poslovna cona v Podpreski ponovno oživi. Cilj tega in drugih načrtovanih 

projektov in posegov na območju Dragarske doline je revitalizacija omenjenega območja, na način, da 

se okolje naredi privlačno tudi za delovno aktivni del prebivalstva. 

Občinski svet je s sklepi potrdil to strateško usmeritev. V ta namen je Občina Loški Potok je v letu 

2017 izdelala projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekt za izvedbo (PZI) ter v 

januarju 2018 pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za komunalno opremljanje glavnega dela 

industrijske cone ter rekonstrukcijo in dozidavo objekta bivše žagalnice (v nadaljevanju »objekt A«). 

Zaradi različnih virov financiranja smo investicijo razdelili na 2 sklopa in sicer: SKLOP 1 je 

komunalno opremljanje cone, SKLOP 2, pa obnova in dozidavo objekta bivše žagalnice z ožjo 

okolico. 

Interes občine je, da se na omenjenem območju začne gospodarska dejavnost čim prej, zato je bila 

obnova objekta »A« v IC Podpreska izvedena s sredstvi občinskega proračuna, z namenom oddaje 

objekta v najem za opravljanje gospodarske dejavnosti. V objektu se nahaja tudi oprema, ki je 

potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja. 

Iz tega razloga predlagamo občinskemu svetu, da sprejme sklep, da se objekt »A« in pripadajoča 

oprema odda v najem z javnim zbiranjem ponudb, torej v skladu z 51. členom Zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18; ZSPDSLS-1. 

 

 

2. Ocena finančnih posledic 

 
Predvidena najemnina naj bi pokrivala amortizacijo objekta in pripadajoče opreme. 

 



3. Predlog 

 

Občinskemu svetu Občine Loški Potok predlagamo sklep: 

 

1. Občina Loški Potok odda v najem objekt »A« v industrijski coni Podpreska z javnim 

zbiranjem ponudb. 

 

 

 

              ŽUPAN  

        Ivan Benčina                                                                                                                     


