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OB INSKEMU SVETU

Zadeva: predlog premoženjsko pravnih zadev
V obravnavo vam posredujemo predlog premoženjske zadeve – prodaje
dela zemljiš a parc. št. 18/1 k. o. Žalec.
Ob inskemu svetu predlagamo, da
zemljiš a parc. št. 18/1 k. o. Žalec.

sprejme

sklep

o

prodaji

dela

Predlog bo na seji ob inskega sveta podal direktor ob inske uprave
Stojan Praprotnik.
Predlog premoženjske zadeve bo obravnaval odbor za finance prora un
in premoženje. Stališ e odbora bo podano na seji ob inskega sveta.

DIREKTOR
OB INSKE UPRAVE OB INE Žalec
Stojan Praprotnik, univ. dipl. ekon.

ŽUPAN
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon.

Predlog
Na podlagi 24. lena statuta Ob ine Žalec (Uradni list RS 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03
134/04 16/05 in 94/05 je Ob inski svet dne 7. novembra 2005 sprejel

SKLEP

Ob ina Žalec proda del nepremi nine parc. št. 18/1 travnik v izmeri 318 m2 k. o. Žalec po
ceni, ki jo bo ocenil sodni cenilec.

Številka: 46502/0042/2001
Žalec, dne 7. novembra 2005

ŽUPAN
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon.

Obrazložitev:
Ob ina Žalec je del zemljiš a parc. št. 18/1 travnik v izmeri 318 m2 k. o. Žalec pridobila na
osnovi sklepa o dedovanju po pokojnem Paradiž Francu, za katerega je pla evala domsko
oskrbo.
Prodaja parc. št. 18/1 travnik v izmeri 318 m2 k. o. Žalec je vklju ena v program prodaje
ob inskega premoženja, katere spremembe je ob inski svet sprejel ob obravnavi odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o prora unu ob ine Žalec za leto 2005.
Ob ina Žalec bo glede na izkazan interes ponudnikov za nakup dela nepremi nine le to
prodala v skladu z dolo ili uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in ob in po ceni, ki jo bo dolo il sodni cenilec. Cenitev navedene
nepremi nine bo ob ina pridobila v prvem tednu meseca novembra 2005. Pozitivno mnenje
k prodaji navedenega zemljiš a je podala tudi Mestna skupnost Žalec.
Ob inskemu svetu predlagamo, da sprejme sklep o prodaji zgoraj navedene nepremi ne v
predloženem besedilu.
Stališ e odbora za finance prora un in premoženje bo predloženo na sejo ob inskega sveta.

Svetovalka za premoženjske zadeve
Natalija Šketa, univ. dipl. prav.

DIREKTOR
OB INSKE UPRAVE OB INE ŽALEC
Stojan Praprotnik, umiv. dipl. ekon.

