
Občina Kanal ob Soči             PREDLOG  
Občinski svet 
 
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  - ZSPDSLS (Ur. list 
RS, št. 86/10, 75/12) in 16. čl. 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 
naslednji 

 
S K L E P 

 
o dopolnitvi  Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem  

Občine Kanal ob Soči za leto 2013 
 

1. 
 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2013 – načrt pridobivanja  
nepremičnega premoženja (odkup),  preglednica št. 1, se dopolni z nepremičninami pod zap. št. 25 in 26,  kot 
sledi: 

 
 
ZAP. 
ŠT. 

 
OKVIRNA LOKACIJA 
(k.o., parc. št.) 

 
OKVIRNA 
VELIKOST 

 
VRSTA 
(NAMEMBNOST) 

NEPREMIČNINE 
 

 
PREDVIDENA 
SREDSTVA (EUR)  

 
EKONOMSKA 
UTEMELJENOST 

 
k.o. Gorenja vas 
 

25. 797/7  
(ID znak 2271-797/7-0) 

65 m
2
 stavbno zemljišče 

(SK: površine 
podeželskega naselja) 

1.950,00  odkup zemljišča za potrebe  
gospodarske javne 
infrastrukture (vodohran) 

 
 

26. parc. št.31/3  

(ID znak 2271-797/7-0) 

445 m
2
 stavbno zemljišče 

(CU: osrednja 
območja centralnih 
dejavnosti) 

10.680 odkup zemljišča v javni rabi 

 
 

 
2. 

 
Ta sklep stopi v veljavo z dnem veljavnosti rebalansa proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2013. 
 
Številka:  
Datum:    
       Župan  
       Andrej Maffi 



 

 

Obrazložitev: 

Predmet dopolnitve načrta je odkup nepremičnin v k.o. Gorenja vas. 
 
Na parc.št. 797/7 k.o. Gorenja vas je lociran objekt javne gospodarske infrastrukture (vodohran za 
naselje Gorenja vas s funkcionalnim zemljiščem), ki je v lasti in upravljanju Občine Kanal ob Soči.  
Odkup zemljišča bo osnova za uskladitev zemljiškoknjižnega stanja s stanjem v naravi. 
 
Parc. št. 31/3 k.o. Gorenja vas se nahaja ob Kidričevi cesti v Kanalu. Del parcele v naravi predstavlja 
državno cesto, preostali del pa makadamsko pot in zemljišče ob makadamski poti do kopališča v 
Kanalu. Zemljišče je v splošni rabi, zato je pridobitev lastninske pravice na navedeni nepremičnini v 
javnem interesu. Po pridobitvi lastninske pravice bo dana osnova, da se na delu parcele, ki predstavlja 
makadamsko pot do kopališča, vzpostavi javno dobro. Del parcele, ki v naravi predstavlja državno 
cesto, pa bo predmet kasnejšega odločanja o prenosu na  Direkcijo RS za ceste. 
 
 
       Župan  
       Andrej Maffi 
 

 


