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SKLEP O 

DOPOLNITVI NAČRTA RAVNANJA Z 

NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

OBČINE LENART V LETU 2017 

 
 

 

 

 

 

 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Lenart 

GRADIVO PRIPRAVILA: Občinska uprava Občine Lenart 

NOSILEC NALOGE: Brigita Rojs 

 

 

 

Predlog sklepa: 

Na podlagi 11. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 74/13-ZDU-IG, 50/14, 90/14-ZDU-1 in 76/15), 

Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 

34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10 in 

8/11) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Lenart v letu 2017, ki ga je 

občinski svet Občine Lenart sprejel na seji, dne 22.12.2016, je Občinski svet Občine Lenart 

sprejel Sklep o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Lenart v letu 

2017, kot je predložen. 



Na podlagi 11. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Ur. list RS, št.  86/10, 75/12, 74/13-ZDU-IG, 50/14, 90/14-ZDU-1 in 76/15), 

Uredbe o stvarnem   premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 

86/10, 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10 

in 8/11) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Lenart v letu 2017, ki ga 

je občinski svet Občine Lenart sprejel na seji, dne 22.12.2016,  je občinski svet Občine Lenart 

na    redni seji, dne      sprejel  

 

 

SKLEP O 

DOPOLNITVI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM 

PREMOŽENJEM 

OBČINE LENART V LETU 2017 
 
 

Zap. št. 

Parcelna št., 

okvirna lokacija 

Katastrska 

občina 

Površina v 

m2 

 

Predvidena 

kupnina 

 

Ekonomska utemeljenost 

1.  

1345 Partinje Odmera 

 

Cenitev 

Prodaja dela ceste, ki ne 

služi več svojemu 

namenu. 

2.  Sp. Voličina 

83/b, stanovanje 

št. 7 v izmeri 

51,77 

Sp. Voličina 
Enosobno 

stanovanje 

 

Najemnina 

 

Najem stanovanja za 

družino z invalidnim 

članom - otrokom.  

 

 

Številka: 410-12/2016                                                                           

Datum:                                                                                 

        mag. Janez Kramberger, dr. vet. med. 

           Župan 

 

 

Obrazložitev 

 

S sprejetjem Odloka o proračunu Občine Lenart za leto 2017, z dne 22.12.2016, se je potrdil 

tudi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Lenart za leto 2017. Po sprejemu 

načrta, se na podlagi prejetih vlog občanov ter s strani občine, pojavijo interesi po nakupu 

oziroma prodaji premoženja, katerih nepremičnine še niso bile zajete ob sprejemu proračuna.  

 

Pod točko 2 gre za najem tržnega stanovanja, dodeljeno najemnici, ki je sicer bila v 

občinskem neprofitnem stanovanju, vendar se ji je zaradi invalidnega otroka, dodelilo 

funkcionalno primernejše stanovanje, ki je bilo trenutno na trgu (v pritličju in brez stopnic ter 

primerne velikosti).  

 

S potrditvijo seznama nepremičnin, kjer so izkazani interesi za nakup oziroma prodajo, se s 

tem predlogom sklepa dopolnjuje Načrt programa prodaje in nakupa nepremičnega 

premoženja za leto 2017. 


