
 

 

  OBČINA 

LOŠKI POTOK 

Hrib 17 

1318 Loški Potok 

Tel.: 8350-100 

Fax.: 8350-102 

 

ESA: 63 

 

 

 

Štev:   478/2019      

Datum:  12.12.2019  

 

 

 

ZADEVA: SPREJEM SKLEPOV O GOSPODARJENJU Z OBČINSKIMI 

NEPREMIČNINAMI 

 

 

PRAVNA PODLAGA: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih      

skupnosti ( Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12 ), 

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS št. 

34/11 in 42/12, sprememba 24/13, sprememba 10/14, sprememba 58/16 in 11/18   ) 

Statut občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/2017 ) 

in letni načrt pridobivanja in razpolaganja  s stvarnim premoženjem občine Loški Potok za 

leto 2019. 

 

 

PREDLAGATELJ:  Ivan Benčina, župan 

   

PRIPRAVLJAVCI:  Občinska uprava Občine LOŠKI POTOK 
  

POROČEVALEC:  Viljem Vesel 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

 

Na osnovi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  je  

potrebno pred prodajo  sprejeti Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem občine, 

ali se glede na zakonodajo opredeliti na način pridobitve oziroma odtujitve občinskega 

premoženja. 

 

  

A. MENJAVA ZEMLJIŠČ 

 

 

 V Obrtni coni Mali Log je potrebno za nadaljnji razvoj cone pridobiti zemljišča parcelnih 

številk 3778/269, 3778/271 in 3778/273 vse v k.o. 1640 Retje.( glej posamični program ) 

 

- parcelno št. 3778/269 bomo od lastnika odkupili ( glej posamični program ) 

- parceli 3778/271 in 3778/273 pa zamenjali za parcelo 3778/302 z doplačilom. 



Predlagam da se sprejme posamični programa ravnanja s stvarnim premoženjem. 

 

 

 

B.) ODKUP ZEMLJIŠČ 

 

Za potrebe širitve ceste LC 231 020 HRIB- TABOR  je potreben odkup parcele št. 1556/70 v 

k.o. 1641 Hrib. V proračunu za leto 2020 se na proračunski postavki št. 16020 Nakup 

zemljišč rezervira sredstva za odkup te parcele. 

 

Predlagam sprejetje naslednjega sklepa : 

 

Sklep 

 

Za potrebe širitve ceste JP 731 220 HRIB- TABOR  se odkupi parcela št. 1556/70 v k.o. 

1641 Hrib v izmeri 110 m2. Parcela je v načrtu razpolaganja z občinskem premoženjem 

za leto 2020. Sredstva za odkup so zagotovljena v proračunu za leto 2020 na proračunski 

postavki št. 16020 Nakup zemljišč. 

 

 

                                                                                                                    Ivan Benčina 

              župan 

                      Občine Loški Potok 

 

 

 

 

 

Parcela št. 1556/70 v k.o. 1641 Hrib v izmeri 110 m2. 

 

 

 
 

 

Številka: 478-0011/2019 

Datum:      19.12. 2019     

 

 



POSAMIČNI PROGRAM RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 

 

 

Občinski svet občine Loški Potok je sprejel letni načrt pridobivanja in razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem občine Loški Potok za leto 2019, v katerega je   vključena 

nepremičnina iz predloga sklepa. 

 

1. Ekonomska utemeljenost predvidenega ravnanja s stvarnim premoženjem:  

Prodaja oziroma menjava zemljišča bo omogočila  ureditev  pravno premoženjskih 

zadeve med občino Loški Potok in občanom. Občina ta del zemljišča potrebuje za 

ureditev Obrtne cone Mali Log 

 

2. Predmet in obseg stvarnega premoženja je: 
Menjava zemljišč 

par. št. 3778/271  nezazidano zemljišče      v izmeri 1.257 m2,   k.o. 1640 Retje, 

            par. št 3778//273  nezazidano zemljišče v izmeri  1.408 m2 

Za zemljišče par.št. 3778/302 v izmeri  7.732 m2  (7.368 m 2 – gozd+ 364 m2 

zazidano zemljišče). 

3. Pravna podlaga ravnanja:  
 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list 

RS, št. 86/10 , 75/12 in11/18 ), 

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni 

list RS št. 34/11 in 42/12, sprememba 24/13, sprememba 10/14 , sprememba 58/16, 

sprememba 11/18, in 31/18) 

Statut občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/2017 ) 

in letni načrt pridobivanja in razpolaganja  s stvarnim premoženjem občine Loški 

Potok za leto 2019.  

 

4. Opredelitev metode ravnanja s stvarnim premoženjem: prodaja  nepremičnin se   

      opravi z neposredno pogodbo. 

 

5.   Pravni pregled stanja stvarnega premoženja: 
zemljiškoknjižno stanje za   parcelo 3778/271 in 3778/273 obe k.o. Retje do celote 

izkazuje lastništvo   občana Turk Gregor, Retje 4, 1318 Loški Potok. 

Zemljiškoknjižno stanje za parcelo 3778/302 k.o. Retje izkazuje zemljiškoknjižno 

lastništvo Občine Loški Potok, dejansko lastništvo pa Agrarna skupnost Retje. 

6.   Ocenitev stvarnega premoženja:  
Na podlagi 17. Člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (( Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12,58/16, 11/18 in 31/18 )), ki za določitev 

vrednosti nepremičnega premoženja, ki ne presega 10.000,00 EUR določa , da se cena 

lahko določi izkustveno, je občinska uprava za navedeno parcele ki se odkupujejo 

izkustveno določila vrednost zemljišča,    kar predstavlja naslednjo vrednost: 

 

Vrednost zemljišč ki jih prva in druga pogodbena stranka menjujeta je določena na osnovi 

cenitve za : 

-  gozdna zemljišča ( del parcele 3778/302 ), cenilca Mirana Škulja, u.d.i. g., Cesta na stadion 

22, 1330 Kočevje, 

-  stavbna zemljišča  ( 3778/271, 3778/273, del  3778/302 ) cenilca stvarnega premoženja  

Jožeta  Miheliča, Prigorica 95, 1331 Dolenja vas,  

 



Vrednost pozidanega zemljišča v območju za poselitev in v območju obrtne cone je glede na 

komunalno opremljenost ocenjena, oziroma obojestransko določena na 5,6 eur/m2. 

Vrednost gozdnega zemljišča pa obojestransko določena na 0,64 eur/m2. 

 

- vrednost parcele 3778/302    364 m2- pozidano zemljišče  je  2.038 eur 

                                              7.368 m2- gozdno zemljišče    je       4.716 eur 

 

  Skupaj                                 7.732 m2                                           6.754 eur 

    

Vrednost zemljišč prve pogodbene stranke znaša    6.754 eur. 

 

 

vrednost parcele 3778/271     1.257 m2- zemljišče za pozidavo je  7.039  eur 

                            3778/273    1.408 m2- zemljišče za pozidavo je  7.885   eur 

 

  Skupaj                                 2.665 m2                                          14.924  eur 

 

Vrednost zemljišč druge pogodbene stranke znaša    14.924  eur. 

 

 

 

- skupna vrednost zamenjanih zemljišč znaša ( 6.754 + 14.924 ) je 21.678 eur. 

   

in županu predlaga, da se nepremičnini  z menjalno pogodbo zamenjata z doplačilom v višini 

prve pogodbene stranke drugi pogodbeni stranki v višini 8.170 eur ( 14.924  -  6.754 ). 

V proračunu za leto 2020 se na proračunski postavki št. 16020 Nakup zemljišč rezervira 

sredstva za odkup te parcele. 

 

7.  Obrazložitev nadaljnjih dejanj in predviden postopek realizacije pravnega posla:  
po sprejetem posamičnem programu ravnanja s stvarnim premoženjem bo sklenjena 

menjalna pogodba. Na spletni strani občine Loški Potok bo objavljena namera o 

prodaji nepremičnine 3778/302 . Po obojestranskem podpisu pogodbe se bo postopek 

nadaljeval pri notarju.  

 

8.  Predlog sklepa, ki ga naj sprejme Občinski svet  občine Loški Potok: 
 

 

S K L E P 

 

 

Sprejme se posamični program ravnanja s  stvarnim premoženjem, ki ga je pripravila 

občinska uprava št. 478-0011/2019, dne  19.12. 2019 in sicer: 

 

 

- Menja  se nepremičnini  

-  par. št. 3778/271  v izmeri 1257 m2,  k.o. 1640 Retje  do celote 1/1 in 

-  par. št.  3778/273   v izmeri 1.408 m2,  k.o. 1640 Retje do celote 1/1 za  

-     par.št. 3778/302    izmeri  7.732 m2  (7368 m 2 – gozd+ 364 m2 zazidano       

       zemljišče z doplačilom razlike v višini 8.170 eur. 

 

 



par. št. 3778/271  v izmeri 1257 m2,  k.o. 1640 Retje  do celote 1/1 in 

par. št.  3778/273   v izmeri 1.408 m2,  k.o. 1640 Retje do celote 1/1 za  

 

 
 

 

par.št. 3778/302    izmeri  7.732 m2  (7368 m 2 – gozd+ 364 m2 zazidano  zemljišče z 

doplačilom razlike v višini 8.170 eur. 

 

 
 

 
 

 

                                                                  

                                                                                                                    Ivan Benčina 

              Župan 

 

                      Občine Loški Potok 

Številka: 478-0012/2019 

Datum:      19.12.2019     



 

 

POSAMIČNI PROGRAM RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 

 

Občinski svet občine Loški Potok je sprejel letni načrt pridobivanja in razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem občine Loški Potok za leto 2019, v katerega je   vključena 

nepremičnina iz predloga sklepa. 

 

4. Ekonomska utemeljenost predvidenega ravnanja s stvarnim premoženjem:  

Prodaja zemljišča bo omogočila  ureditev  pravno premoženjskih zadeve med občino 

Loški Potok in občanom, ki ta del zemljišča potrebuje za ureditev Obrtne cone Mali 

Log 

 

5. Predmet in obseg stvarnega premoženja je: 
 

par. št. 3778/269  zazidano zemljišče      v izmeri 2.373 m2,   k.o. 1640 Retje, 

            v območju za poselitev Ma18. 

6. Pravna podlaga ravnanja:  
 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list 

RS, št. 86/10 , 75/12 in11/18 ), 

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni 

list RS št. 34/11 in 42/12, sprememba 24/13, sprememba 10/14 , sprememba 58/16, 

sprememba 11/18, in 31/18) 

Statut občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/2017 ) 

in letni načrt pridobivanja in razpolaganja  s stvarnim premoženjem občine Loški 

Potok za leto 2019.  

 

4. Opredelitev metode ravnanja s stvarnim premoženjem: prodaja  nepremičnine se   

      opravi z neposredno pogodbo. 

 

5.   Pravni pregled stanja stvarnega premoženja: 
zemljiškoknjižno stanje za   parcelo 3778/269  k.o. Retje do celote izkazuje lastništvo   

Lavrič Matej, Retje 76, 1318 Loški Potok. 

 

6.   Ocenitev stvarnega premoženja:  
          Cena je s prodajalcem  določena in usklajena  Za navede parcele ki se menjujejo  

          je  vrednost zemljišča izkustveno določena z upoštevanjem cene po cenitvi  cenilca 

          stvarnega premoženja  Jožeta Miheliča, Prigorica 95, 1331 Dolenja vas,in znaša:            

          par. št. 3778/269  v izmeri 2.373 m2  x 5,6eur/ m2 = vrednost 13.288,80 EUR, 

   

          Županu  se predlaga, da se nepremičnine  s kupoprodajno pogodbo odkupi. 

          V proračunu za leto 2020 se na proračunski postavki št. 16020 Nakup zemljišč     

          rezervira  sredstva za odkup te parcele. 

 

7.  Obrazložitev nadaljnjih dejanj in predviden postopek realizacije pravnega posla:  
po sprejetem posamičnem programu ravnanja s stvarnim premoženjem bo sklenjena 

kupoprodajna pogodba. Po obojestranskem podpisu pogodbe se bo postopek 

nadaljeval pri notarju.  

 

8.  Predlog sklepa, ki ga naj sprejme Občinski svet  občine Loški Potok: 
 



S K L E P 

 

Sprejme se posamični program ravnanja s  stvarnim premoženjem, ki ga je pripravila 

občinska uprava št. 478-0012/2019, dne  19.12. 2019 in sicer: 

 

- Odkupi se nepremičnina  

-  par. št. 3778/269  v izmeri 2.373 m2,  k.o. 1640 Retje  do celote 1/1  

 

          -  Obojestransko dogovorjena vrednost  nepremičnine za določitev kupnine je 

13.288,80 EUR. 

 

 

par. št. 3778/269  v izmeri 2.373 m2,  k.o. 1640 Retje   

 

 

 

 
  

                                                                                       Ivan Benčina 

                                   župan 

                      Občine Loški Potok 
 

 

Pripravil: 

Direktor občinske uprave:  

Viljem Vesel, uni.dip.inž. 

 

 

 

 

 

 

 


