
 

 

I.2) 
 
 
 
 

V skladu s 16. členom Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/17), vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem  
 
 

Prva dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Gorje za leto 2018 

 
 
 
 
 
 

Predlog sklepa: 
Občinski svet občine Gorje sprejme prvo dopolnitev Načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Občine Gorje za leto 2018, v predlagani obliki.  

 
 
 
 

Župan Občine Gorje 
Peter Torkar 

 
 

 



 

 

Obrazložitev k točki 6 
 

Na zemljišču s parc. št. 257/13 k.o. Podhom, v izmeri 30 m2 že od leta 1968 stoji 
transformatorska postaja Vintgar, ki jo Elektro Gorenjska uporablja za potrebe opravljanja 
svoje gospodarske dejavnosti distribucije električne energije. Sedaj želi podjetje zemljišče 
odkupiti. Zemljišče je bremen prosto. Kupnina za predmetno zemljišče znaša 100 EUR za 
m2. S tem namenom, se dopolni načrt razpolaganja z nepremičninami in vanj vključi 
prodaja navedene nepremičnine. 
 

 
 

Obrazložitev k točki 7 
 

Občinski svet Občine Gorje je na svoji 23.redni seji 13.6.2018 že dal soglasje k prodaji 
solastniškega deleža do 1/10 do celote nepremičnin s parc. št. 1182/1, parc. št. 1639, parc. 
št. 1640, parc. št. 1641/1, parc. št. 1641/2, parc.št. 1641/3, parc. št. 1642, parc. št. 1643, 
parc. št. 1653/1, parc. št. 1654, parc. št. 1655, parc.št. 1661, parc.št. 1957/218 in parc.št. 
1957/219, vse k.o. 2196 – Bohinjska Češnjica in 1/40 deleža do celote nepremičnine s parc. 
št. 1160 k.o. 2196 – Bohinjska Češnjica in sicer proti plačilu posplošene tržne vrednosti po 
podatkih GURS, oziroma na podlagi metode neposredne pogodbe, v skladu z določili 
Zakona, ki ureja promet s kmetijskimi zemljišči. 
Ker pa naj bi do pravnega posla prišlo še letos, je potrebno načrt razpolaganja dopolniti z 
navedenimi nepremičninami. 



 

 

III. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNINAMI 
 

Zap. št. Identifikacijska označba nepremičnine Velikost parcele 
Metoda 
razpolaganja 

Posplošena tržna vrednost, 
oz. ocenjena vrednost 

6. 257/13 k.o. Podhom  30 m2 Neposredna pogodba 3.000 EUR 

7. 

1182/1, 1639,1640,1641/1, 1641/2, 1641/3, 
1642, 1643, 1653/1, 1654, 1655, 1661, 1957/218 
1957/219 vse k.o. Bohinjska Češnjica in 1160 k.o. 
Bohinjska Češnjica  

V deležu 1/10 in 
zadnja v deležu 1/40 
kar skupno znese cca 
4.000 m2  

Neposredna pogodba Cca 5.300 EUR 

 
 
 
Pripravil:  
Robert Plavčak, univ. dipl.prav. 
Višji svetovalec I  


