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II.6) 
 
 

 

V skladu s 2424. členom Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
1313/177) vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 

 

PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE 
 

a) Prve spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Gorje za leto 2017 

 
b) Odkup solastniških deležev na občinski cesti v Vintgar 

 
c) Prodaja solastniškega deleža na funkcionalnem 

zemljišču k objektu 
 

d) Prodaja zemljišča s parc. št. 990/4 k.o. Spodnje Gorje 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji občinskega sveta sodeloval Robert Plavčak, višji svetovalec 
za premoženjsko pravne in splošne zadeve. 
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Obrazložitev 
 
Zaradi potreb in sprememb je potrebno sprejeti prve dopolnitve in spremembe Načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine za leto 2017, kot je navedeno v prilogi, zato se točki 1, 2 in 3 
navezujejo ena na drugo. 
 
Točka 4 je v spremembe uvrščena na podlagi vloge občana, gre pa za zemljišče, ki ga občina ne 
potrebuje. 
 
 
 
 
 
Pripravil: Robert Plavčak, univ.dipl.prav.  
Višji svetovalec I  
 
 
 
 

Župan Občine Gorje 
Peter Torkar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priloga: 
- Prve spremembe Načrta 
- Grafika 3 x  
- Predlogi sklepov 3x 
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a) Prve spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Gorje za leto 2017 

 

Predlog sklepa: 
1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje 1. spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Gorje za leto 2017 v predlagani obliki.  

 

Občinski svet občine Gorje, je na svoji 15. redni seji, dne 14.12.2016 sprejel Načrt ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Gorje za leto 2017. Zaradi potreb in sprememb, je potrebno 
spremeniti in dopolniti letni Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorje za leto 

2017, kot sledi: 

Prve Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Gorje za leto 2017 

Zaradi sprememb in potreb občine se spremeni in dopolni Načrt pridobivanja premoženja z novo 
točko pod zap. Št. 7: 

II. NAČRT PRIDOBIVANJA PREMOŽENJA 

ZAP. 
ŠT. 

OKVIRNA LOKACIJA OKVIRNA VELIKOST 
VRSTA 
NEPREMIČNINE 

EKONOMSKA UTEMELJENOST 
IN VREDNOST 

7. 

Idealni solastniški 
deleži do 826/894 na 
parc. št. 317/11, 
317/12, 317/15, vse 
k.o. Podhom 

317/11 v deležu 9m2 
317/12 v deležu 117m2   
317/15 v deležu 4 m2 

Pozidana 
zemljišča v naravi 
občinska cesta z 
oznako JP 
012151 

Odkup zemljišč, ki v naravi 
predstavljajo kategorizirano občinsko 
cesto v skladu z Odlokom 
kategorizaciji občinskih cest. 
Upošteva se vrednost cenilnega 
elaborata 3.673,80 EUR   

 

Grafika št 7: Odkup zemljišča s parc. št. 317/11, 317/12 in 317/15 vse k.o. Podhom 

 

Zaradi sprememb in potreb občine se spremeni in dopolni Načrt razpolaganja z nepremičninami z 
novima točkama pod zap. št.10 in 11: 
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III. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNINAMI 

ZAP. 
ŠT. 

Identifikacijska označba  
Nepremičnine 

Velikost parcele 
Metoda 
razpolaganja 

Ekonomska 
utemeljenost 
razpolaganja in 
okvirna vrednost 

10. 
Idealni solastniški deleži 68/894 
na parc. št. 317/13 in 317/14 obe 
k.o. Podhom 

317/13 v deležu 4 m2 
317/14 v deležu 51 m2  

Prodajna pogodba 
oziroma menjalna 
pogodba 

Del funkcionalnega 
zemljišča pri 
opuščenemu objektu. 
Okvirna vrednost  cca 
2.000,00 EUR 

11.  Par. št. 990/4 k.o. Spodnje Gorje 62m2 
Neposredna 
pogodba 

Del funkcionalnega 
zemljišča k 
stanovanjskemu 
objektu Spodnje Gorje 
38. 
Okvirna vrednost cca 
2.500,00 EUR  

 
Grafika št.10: Prodaja zemljišča s parc. št. 317/13 in 317/14 obe k.o. Podhom (delež ni označen) 
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Grafika št.11 Prodaja zemljišča s parc.št. 990/4 k.o. Spodnje Gorje 

 

 


