
Načrt nabav za leto 2013 Pregled

NAČRT NABAV STVARNEGA PREMOŽENJA Vrednost načrtovanih nabav skupaj: 14.650,00 

1. Občinski organi in občinska uprava Skupaj: 14.650,00 

1.3. Stavbna zemljišča [Odhodki; PP 041615 "Nakup stavbnih zemljišč", kto. 4206 00]

Oznaka Predmet posla Menjava Status zadeve Vrednost določena kot Vrednost (v EUR)

011 NE PREDLOG OKVIRNA 7.650,00 

Načrtovana vrednost nabav stavbnih zemljišč SKUPAJ: 7.650,00 

1.4. Poslovne zgradbe in poslovni prostori [Odhodki; PP 040405 "Investicije in invest. vzdrževanje poslovnih prostorov", kto. 4200 00]

Oznaka Predmet posla Menjava Status zadeve Vrednost določena kot Vrednost (v EUR)

005 NE PREDLOG OKVIRNA 7.000,00 

Načrtovana vrednost nabav poslovnih zgradb in poslovnih prostorov SKUPAJ: 7.000,00 

PRVA DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE TOLMIN ZA LETO 2013

parc. št. 10/1, 10/2, 10/5, 550 in 558/11, vse k.o. Slap 

del poslovne stavbe in dvorišče, oboje na parc. št. 502/36 k.o. Kneža
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1.3. Stavbna zemljišča [Odhodki; PP 041615 "Nakup stavbnih zemljišč", kto. 4206 00]

Oznaka

011

1.4. Poslovne zgradbe in poslovni prostori [Odhodki; PP 040405 "Investicije in invest. vzdrževanje poslovnih prostorov", kto. 4200 00]

Oznaka

005

Del poslovne stavbe v izmeri 110 m² in dvorišče v izmeri 20 m², oboje na parc. št. 502/36 k.o. Kneža, v naravi predstavljajo zemljišče in del 
montažnega objekta v neposredni bližini dvorane na Kneži, v katerem je v preteklosti poslovala vaška trgovina, lastnik pa ga je sedaj pripravljen 
prodati. Občina Tolmin je že lastnica preostalega dela objekta (ta je oddan v poslovni najem za gostilno) in dvorišča okrog celotnega objekta, 
zato se zdi smiselno, da pridobi še ta del objekta, s čimer bo omogočena javna raba celotnega prostora. Okvirna vrednost nakupnega posla znaša 
približno 7.000,00 EUR. Ker so na nepremičnini vknjižene hipoteke, bo potrebno z upniki pred nakupom dogovoriti izbris le-teh. 

(Obrazložitve posameznih poslov)

Stavbna zemljišča s parc. št. 10/1, 10/2, 10/5 in 550, vse k.o. Slap, v naravi predstavljajo zemljišča, na katerih je urejeno športno igrišče na
Slapu ob Idrijci. Navedena zemljišča so v lasti državljanov Italije, s katerimi smo že navezali stike in ugotovili, da so pripravljeni omenjene
nepremičnine prodati po sprejemljivi ceni. Poleg omenjenih so zainteresirani odprodati tudi zemljišče s parc. št. 558/11 k.o. Slap, ki predstavlja
pot na drugi strani ceste in za katero menimo, da je interes občine po pridobitvi le-te v last prav tako utemeljen. Okvirna vrednost nakupnega
posla vseh omenjenih zemljišč znaša približno 7.650,00 EUR.

Obrazložitev

OBČINE TOLMIN ZA LETO 2013

PRVA DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 

Obrazložitev
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