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PREDLOG 

oktober 2019 

 

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 11/18 in 79/18) in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine 
Destrnik, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/14 in 9/15) je Občinski svet Občine 
Destrnik, na svoji ____ redni seji, dne ____, sprejel naslednji 
 

S K L E P 
 

Občina Destrnik pridobi nepremičnine s parc. št. 521/2, 554/2, 548/2, 528/2 in 530/3, vse k.o. 
Dolič (362), in sicer se navedene nepremičnine pridobijo brezplačno in na podlagi darilne 
pogodbe. 
 
 
Številka:  
Datum:  
 
___________________________________________________________________________ 

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
 
V skladu z 46. členom (Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18),) se lahko nepremično premoženje pridobi 
brezplačno, razen če bi taka pridobitev povzročila večje stroške ali če bi bilo lastništvo 
povezano s pogoji, ki bi povzročili nesorazmerne obveznosti za državo in samoupravne lokalne 
skupnosti glede na koristi brezplačne pridobitve.  
 
Pridobijo se nepremičnine s parc. št. s parc. št. 521/2, 554/2, 548/2, 528/2 in 530/3, vse k.o. 
Dolič (362), v skupni izmeri 1.221 m2. Nepremičnine v naravi se uporabljajo kot dovozna pot 
za dostop do stanovanjskih hiš, zato so se lastniki s pobudo za prenos obrnili na občinsko 
upravo. Zasebni lastniki so pripravljeni nepremičnine brezplačno prenesti v last Občine 
Destrnik, prenos se bo izvršil pod pogojem, da so nepremičnine proste bremen. 
 
Pridobitev nepremičnin ne bo povzročila nesorazmerne obveznosti za občino in bo po prenosu 
lastništva dana v javno dobro, zato glede na navedeno predlagam Občinskemu svetu Občine 
Destrnik, da predlog sklepa obravnava in sprejme.  
 

 

                                   Franc PUKŠIČ, 
župan Občine Destrnik 
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