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NAčRT RAzPoLAGANJA

z

NEPREMlčĺulľvlPREMoŽENJEM oBÓNE NAKLo zALETI2ot7

Pripravo načrta razpolaganja

z

nepremičnim premoženjem določata Zakon o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostĺ (Ur.l.RS, št. 86/2010 s spremembami)
ter Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnĺh lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št.
34/20tL s sprememba m i).
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženja samoupravnih lokalnih skupnostĺsprejme občinski
svet na predlog župana. občinski svet lahko določi, da načrt pridobivanja ĺn razpolaganja za
nepremičnine občine pod določeno vrednostjo sprejme župan.
V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključena zemljišča,stavbe, deli stavb in
zemljiščas stavbo.

Načrt razpolaganja z zemljiščizajema podatke o:
samoupravni lokalni skupnosti v kateri nepremičnĺnaleži;
katastrski občini in šifri katastrske občĺne;
parcelni številki zem ljišča;
kvadraturi zemljišča izraženĺvm2 in
posplošeni tržni vrednosti, kijo je določila Geodetska uprava Republike Slovenije
oziroma orientacijski vrednosti določeni v skladu s tretjim odstavkom ].9. člena
uredbe, v primeru da posplošena tržna vrednost ni določena, vse izraženo v tisočih.

Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb zajema podatke o:
samoupravni lokalniskupnostiv kateri stavba oziroma del stavbe leži;
točnem naslovu stavbe oziroma dela stavbe;
identifikacijski oznaki, kizajema številko stavbe, številko dela stavbe in šifro
katastrske občine;
kvadraturistavbe oziroma dela stavbe izraźeni v m2 ter
posplošeni tržni vrednosti, ki jo je določila Geodetska uprava Republike Slovenije
oziroma orientacijski vrednosti določeni v skladu s tretjĺm odstavkom 19. člena te
uredbe, v primeru da posplošena tržna vrednost ni določena, vse izraženo v tisočih.

Načrt razpolaganja z zemljiščis stavbo zajema podatke o:
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samoupravni lokalni skupnosti, v kateri ležizemljiščes stavbo;
katastrski občini in šifri katastrske občine, v katerĺ leži zemljiščes stavbo;
parcelni številki;
velikosti parcele;
točnem naslovu stavbe;
identifikacijski oznaki, ki zajema šifro katastrske občine, številko stavbe
in dela
stavbe;
velikosti dela stavbe,izraženi v m2, ter
posplošenitržnĺvrednosti, kijo je določila Geodetska
uprava Republike Slovenije, ali
orientacĺjski vrednosti, določeni v skladu s tretjĺm odstavkom
L9. člena te uredbe, če
posplošena tržna vrednost ni določena, vse izraženo
v tisočih.

RAzPoIAGANJE z NEPREMlčNtM PREMoŽeurĺvl
občina Naklo bo z namenom in ciljem zagotovi prihodke proračunu
v
za leto 2Ot7 prodala
(menjala) v nadaljevanju predlagane
nepremičnine, ki obsegajo zemljiščater stavbe z zemljišči.
Vse nepremičnĺne ležijo na območju občine Naklo.

zEMUtščA
Gre za nepremičnine, ki jih občina Naklo ne potrebu je,
za večino zemljiščso zainteresirani
lastnĺki sosednjih zemljišč,nekatera zemljišča(parc.št.
to74/t5 k.o. Podbrezje in parc.št. 7L
k'o' Naklo) pa se bodo prodajala na podlagi javnega zbiranja
ponudb alĺ javne dražbe.
Nepremičnine se nahajajo na območju občine
Naklo.
Zap.št.

oBčlNA

NAKLO
OPOMBA:
1.

NAKLO
OPOMBA:
2.

NAKLO
OPOMBA:
3..

4.

NAKLO
NAKLO
6.
NAKLO
7.
NAKLO
OPOMBA:
5.

k.o. in šifra k.o.

Parc.št'

kvadratura

2093 - Podbrezie
ttss/7 L84 m2
Gre za funkcionalno zaokrožit"u

Posplošena tržna
vrednost - EUR
15.971,00 EUR

'

oselitve
L60 m2
L.440,00 EUR
Gre za funkcionalno; laokrožitev zemljiščasosĺldnjega
lastnika,
stavbno zemljišče, pľed sklenitvijo pogodbe je potreben
izvzem iz
javne rabe/javnega d obra
ŻU93 - Podbrezje

t6Ls/3

zuJz - uuplle
Io74ĺ75 58 m2
522 EUR
ore za Tunl(cionalno zaokrožitev zemljišča soseanjega
lastĺką

stavbno zemliišče
zvJz - uuplje
L0e9/r0 t9L m2
909 EUR
2092 - Duplje
L099/8
63 m2
5.434,25 EUR
L099/7
?092 - Duplje
33 m2
2.946,51 EUR
2092- Duplie
to99/t! 20 m2
1 '7)ą 1Á trl lp
ĺ.'ĺeZa TunKclonalno zaokroŽitev zemljišč
sosednjĺh lastnikov,
stavbno zemljišče, pred sklenitvijo pogodbe je potreben
izvzem ĺz
javne rabe

.

NAKLO
OPOMBA:

8.

Naklo
OPOMBA:
9.

NAKLO
NAKLO
OPOMBA:
10.
11.

t2.
NAKLO
OPOMBA:
NAKLO
14.
NAKLO
OPOMBA:
13.

NAKLO
OPOMBA:
15.

NAKLO
NAKLO
OPOMBA:
16..
17.

L8.
NAKLO
OPOMBA:

NAKLO
OPOMBA:
19.

20.
NAKLO
OPOMBA:
2L.
NAKLO
OPOMBA:
NAKLO
OPOMBA:
22.

23.

NAKLO
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2.520,00 EUR
r074l14 280 m2
2o9Ż - Duplie
Gre za funkcionalno zaokrožitev zemljiščasosednjega lastnĺka,
stavbno zemljišče
44 m2
396,00 EUR
1'IŻ4l2
2092 - Duolie
Gre za funkcionalno zaokrožitev zemljiščasosednjega lastnika,
stavbno zemljišče,menjalna pogodba z lastnico sosednjega
zemliišča
138,L4 EUR
417/6
77 m2
2099 - Pivka
168,64 EUR
94 m2
t47/3
2099 - Pivka
občna zemljiščne potrebuje, zanje je zainteresiran lastnik
sosednjega zemljišča, stavbno zemljišče, menjalna pogodba za
občinsko cesto
176 mŻ
24.805,44 EUR
7T
2096 - Naklo
Gre za zemljiščeob objektu Voglarjeva 4, zemljiščese bo prodajalo
skupaj z stavbo, stavbno zemljĺšče
1.L16,90 EUR
r02 mŻ
606/14
2096 - Naklo
569,40 EUR
6L6/4
52 m2
2096 - Naklo
Za nakup delov zemljiščje zainteresirana lastnica sosednjega
zemljišča,gre za zemljiščeob Gorenjski cesti, pozitivno mnenje
glede odkupa je v povezavi z ureditvijo _ načrti za Gorenjsko cesto
dal tudi projektant, potreben predhodni izvzem iz javne rabe
766,50 EUR
70 m2
669lts
2095 - Strahini
Gre za funkcionalno zaokrožitev zemljiščasosednjega lastnika,
stavbno zemliišče
85 m2
930,75 EUR
6sl!7
2095- Strahini
65,70 EUR
6m2
6s/t6
2095 - Strahini
je
potrebuje,
zanje
zainteresiran lastnik
občna zemljiščne
sosednjega zemljišča, vlogo je obravnaval odbor za splošne zadeve,
sklene se prodajna pogodba po ceni 50 EUR/m2
219,00 EUR
Żo m2
2095 - Strahini
6ee/2
občina zemljiščane potrebuje, zanje je zainteresiran lastnik
sosednjega zemljišča, vlogo je obravnaval odbor za splošne zadeve,
sklene se prodajna pogodba po ceni 50 EUR/m2
189.00 EUR
22 m2
38e/2
2094 -Żeie
občina zemljiščane potrebuje, vključeno v menjalno predpogodbo
ob ureditvi ceste oz. pločnika skozi naselje Žeje
558,00 EUR
3941t! 67 mŻ
2094 -Żeie
občina zemljiščane potrebuje, vključeno v menjalno predpogodbo
ob ureditvi ceste oz. pločnika skozi naselje Žeje
648,00 EUR
7Ż m2
2094 -Żeie
394/tO
predpogodbo
potrebuje,
menjalno
vključeno
v
občina zemljiščane
ob ureditvĺ ceste oz. pločnika skozi naselje Žeje
7L4 m2
1.026,00 EUR
37
2094 -Żeie
občina zemljiščane potrebuje, smiselna vključitev v menjavo ob
ureditvi razmerii v zvezi s cesto oz. pločnikom skozi naselje Žeje
389,40 EUR
239 m2
39s/3
2094 -Źeie
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OPOMBA:

občina zemljiščane potrebuje, smĺselna vključitev v menjavo ob
ureditvi razmerij v zvezi s cesto oz. pločnikom skozĺ naselje Žeie

24.
NAKLO
OPOMBA:

2094 -Żeie
394/9
L35 m2
1.2L5,00 EUR
občina zemljĺščane potrebuje, smiselna vključitev v menjavo ob
ureditvi rjlzmerĺj v zvezi s cesto oz. pločnikom skozi naselje Žeie
2094 -Zeie
3s4/8
185 m2
1.665,00 EUR
občina zemljiščane potrebuje, smĺselna vključitev v menjavo ob
ureditvi razmerij v zvezĺ s cesto oz. pločnĺkomskozi naselie Žeie
2094 -Żeie
3s4/7
20Ż mŻ
1.818,00 EUR
občina zemljiščane potrebuje, smĺselna vključitev v menjavo ob
ureditvi razmerij v zvezi s cesto oz. pločnikom skozi naselje Žeje

25.
NAKLO
OPOMBA:
NAKLO
OPOMBA:
26.

NAKLO
OPOMBA:
27.

28.
NAKLO
OPOMBA:

-

2094 - Źeie

3s4/6
L76 mZ
i..584,00 EUR
občina zemljiščane potrebuje, smiselna vključitev v menjavo ob
ureditvi razmerij v zvezi s cesto oz. pločnĺkomskozi naselje Žeje
2099 - Pivka
L42/t
1.591 m2
9.855,33 EUR
občina zemljiščane potrebuje, namenska raba - površine
namenjene industrĺjski / poslovni coni

NAčRT RAZPoLAGANJA s STAVBAM! tN DEL! STAVB

Gre za prodajo dveh stanovanj na naslovu Voglarjeva 4, Naklo s pripadajočim deležem

zemljiščana nepremičnini parc.št. 70 k.o. Naklo.

lD

k.o. ĺn šĺfra Parc.št.
k.o.

Velĺkost
parcele

oznaka
dela stavbe

Velikost dela

2096
Naklo
2096
Naklo

70

237 mŻ

386-2

37 m2

Posplošena
tržna
vrednost
42.110 EUR

70

237 m2

386-3

52,6 m2

56.177 EUR

stavbe

Za prodajo hiše je bila v letu 20LL pridobljeno cenitveno poročilo, kije zaradi stanja stanovanj
predvidevalo drugačne vrednosti - in sĺcer je bila za stanovanje št. 2 ocenjena vrednost v višini
35.333,01 EUR , za stanovanje št. 3 pa vrednost 35.144,24 E|JR.
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Priloga _ načrt razpolaganja
1. parc.št. 1'185/7 k.o. Podbrezje

2. Parc.št. L6L5/3 k.o. Podbrezje

z

nepremičnim premoženjem

Priloga

- načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem

3' Parc.št. I074/I5 k.o. Duplje

4.(5.,6.,7.) Parc.št. Logg/Lo, to99/8,Io99/7, togg/tL k.o. Duplje

