
 

 

Številka:  478-0031/2016  premično             
Datum:    17. 5. 2017              TOČKA  ______ 
  
 
OBČINA DOBREPOLJE 
OBČINSKI SVET 
 
 
ZADEVA:  Predlog Sklepa o letnem načrtu ravnanja  s premičnim premoženjem Občine 

Dobrepolje za leto 2017, za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine 
Dobrepolje – rebalans junij 2017 

 
NAMEN:                      Obravnava in sprejem Sklepa o letnem načrtu ravnanja s premičnim 

premoženjem Občine Dobrepolje za leto 2017 – rebalans junij 2017 
 
PRAVNE PODLAGE:       Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS., št.:94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 
40/12 –ZUJF); Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS., 
št.:86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50714 IN 90/14-ZDU-1); Uredba o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 42/12, 24/13 in 10/14); Statut Občine 
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08 in 14/17);  
 

NASLOV: Sklep o letnem načrtu ravnanja s premičnim premoženjem Občine 
Dobrepolje za leto 2017 – rebalans junij 2017 

 
PREDLAGATELJ:  Župan Občine 

Dobrepolje  
POROČEVALEC:  mag. Ivan Kenda  
 
PRISTOJNO  
DELOVNO TELO:    Odbor za gospodarstvo  
 
PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme predlog Sklepa o letnem načrtu ravnanja  s premičnim 
premoženjem Občine Dobrepolje za leto 2017 – rebalans junij 2017. 

 

 
         ŽUPAN 
          Občine Dobrepolje 
                                  Janez Pavlin, univ. dipl. inž. str. 
 
 
Priloge: 

- Sklep o letnem načrtu ravnanja  s premičnim premoženjem Občine Dobrepolje za leto 2017 
– rebalans junij 2017 

- obrazložitev. 
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PREDLOG 

Na podlagi 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih  skupnosti, Ur. 
l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 90/14 - ZDU-1), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, v na daljnem tekstu zakon, 12. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14, skrajšano 
Uredbe in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje je na ______ redni seji občinskega sveta Občine 
Dobrepolje, dne _________, na predlog župana sprejel naslednji 
 
 

SKLEP  
O LETNEM NAČRTU RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM  OBČINE DOBREPOLJE ZA LETO 

2017– rebalans junij 2017 
 

1. člen 
 
S tem sklepom se v skladu z Zakonom in Uredbo ter sprejetim Letnim načrtom ravnanja s premičnim 
premoženjem Občine Dobrepolje za leto 2017 – rebalans junij 2017, v nadaljevanju Načrt, sprejme 
Načrt, kot sledi: 
 
»Premično premoženje vključeno v načrt pridobivanja je: 

Zaporedna 
številka 

Vrsta premoženje količina Okvirna 
vrednost v € 

1. nadgradnja in posodobitev 
informacijskega sistema ODOS 

 
 (1 kom)   

      
     4.000,00 

2. sanacija kotlovnice v občinski 
stavbi, regulacijski sistem 

 
 

   
 10.000,00 

3. beljenje, obnova parketa, 
pohištvo, računalniška oprema 

  6.900,00 

 skupaj   20.900,00 

 
Vsa ostala določila Sklepa o letnem Načrtu ravnanja s premičnim premoženjem Občine Dobrepolje 
za leto 2017 ostanejo v veljavi. 
 

2. člen 
 
Sklep o letnem načrtu ravnanja s premičnim premoženjem v občini Dobrepolje za leto 2017 – 
rebalans junij 2017,  začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Dobrepolje. 
 
Št.: 478-0031/2016 - premično premoženje 

Videm,  17. 5. 2017 
Pripravil:  mag. Ivan Kenda 
 
 

Župan Občine Dobrepolje 
                                                                                               Janez Pavlin, univ. dipl. inž. str. 
 
 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20104654
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122849
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20131783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20142075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20111737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121771
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014246
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Obrazložitev 

 
1. Pravni temelj 
 
Pravna podlaga: 11. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 
Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 90/14 - ZDU-1, skrajšano zakon, (ZSPDSLS), 
6. in 7. člen Uredbe o stvarnem premoženju države, in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), skrajšano Uredba in 22. člen Statuta Občine Dobrepolje 
(Uradni list RS, št. 28/08, 14/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, v na daljnem 
tekstu zakon o samoupravi. 
Pravna podlaga za sprejem Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine  je Zakon o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ZSPDSLS. Stvarno premoženje občine 
obsega nepremično premoženje (zemljišča, zgradbe in objekti) ter premično premoženje (oprema, 
premični objekti ipd.).  
 
Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem, ki je v lasti Občine Dobrepolje, v skladu s šestim 
odstavkom 13. člena ZSPDSLS, sprejme Občinski svet občine Dobrepolje. V spremembi in dopolnitvi 
sklepa o letnem načrtu ravnanja s premičnim premoženjem Občine Dobrepolje se predlaga 
dopolnitev sklepa z osnovnimi sredstvi, ki so dodatno potrebna pri nadaljnjem izvajanju dela. To so 
posodobitev in nadgradnja informacijskega sistema ODOS, sanacija kotlovnice v občinski stavbi z 
regulacijskim sistemom ter beljenje, obnova parketa, pohištvo ter računalniška oprema. Naprave in 
ostala oprema bodo služile svojemu namenu pri vsakodnevnih opravilih na občini Dobrepolje. 
 
2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben-obrazložitev 
 
Akt je potreben zaradi dopolnitve načrtovanja procesov nakupa, ki morajo biti izpeljani v skladu z 
veljavno zakonodajo in določenimi postopki ter metodami. 
 
Obrazložitev ekonomske utemeljenosti: Občina je ugotovila potrebe po nakupu določenih premičnih 
elementov premoženja, ki so navedene v tabeli zato predlagamo občinskemu svetu v sprejem 
Predlog Spremembe in dopolnitve sklepa  o letnem načrtu ravnanja s premičnim premoženjem. 
 
Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem, je usklajen s pripravljenim predlogom proračuna 
občine Dobrepolje za leto 2017 – rebalans junij 2017, zato predlagamo, da ta dokument občinski 
svet sprejme po rednem postopku. 
 
3. Ocena stanja 
 
Predvideni dodatni nakupi opreme so vezani predvsem na delo z računalnikom, uskladitev in 
izvajanje z državnimi programi, sanacija kotlovnice z regulacijo pa pomeni tudi nižjo rabo ter večje 
ugodje v prostorih občinske stavbe, ostale sanacije pomenijo vzdrževanje stavbe. 
 
4. Ocena finančnih in drugih posledic akta  
 
Finančne posledice sklepa so razvidne iz skupnega obsega nakupa, torej 20.900,00 €. 
 
Videm, 17. 5. 2017 

                         
Župan 

                                                                                                                                 Občine Dobrepolje 
                                                                                                                             Janez Pavlin univ. dipl.inž. str. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20104654
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122849
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20131783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20142075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20111737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121771
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014246
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505

