OBČINA GORNJI GRAD
OBČINSKI SVET
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad
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tel: (03) 839-18-50
fax: (03) 839-18-64
E-mail: obcina@gornji-grad.si

Datum:

30. 05. 2016

Predlog sklepa:
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin št. 08/06)
in na podlagi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Gornji Grad za leto 2016, sprejetem na seji Občinskega sveta dne 09. 06. 2016, je
Občinski svet Občine Gornji Grad na svoji _________ redni seji, dne ___________ sprejel

SKLEP
Občinski svet soglaša, da Občina Gornji Grad odproda:
1. Nepremičnino v deležu 7/96 parcelne št. 687/69 k. o. 1911 - Kamnik, ID 4193160
Po potrjenem sklepu občinska uprava izvede postopke za cenitev premoženja za prodajo in
pripravi postopek za prodajo v skladu s predpisi. Stroške kupnine nosi kupec.
Župan:
Stanko OGRADI
OBRAZLOŽITEV:
Občina Gornji Grad je priglasila terjatev do zapuščine iz naslova doplačevanja domske oskrbe
za pokojno občanko v obdobju od aprila 2008 do novembra 2014, v skladu z 128. členom
Zakona o dedovanju. Zakon o dedovanju v 128. členu določa, da se omeji dedovanje do višine
vrednosti prejete pomoči premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o
socialnem varstvu. Ta omejitev se izvede tako, da postane del zapustnikovega premoženja, ki
ustreza vrednosti prejete pomoči, lastnina občine, če je bila pomoč financirana iz proračuna
občine. Sodišče je nesporno ugotovilo, da je bila pomoč pokojni financirana iz proračuna
občine Gornji Grad, ki je za pokojno doplačevala stroške institucionalnega varstva, zato je
odločilo, da občini pripada 7/96 delež parcelne št. 687/69 k. o. 1911 – Kamnik.
Iz zemljiškoknjižnega izpisa je razvidno, da na deležu občine ni vknjižena nobena omejitev
lastninske pravice na nepremičnini.
Finančni učinek na proračun
Nepremičnina je zajeta v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem, potrjenem ob sprejemu proračuna za leto 2016 dne 09. 06. 2016.
Ocenjena vrednost po GURS cenitvi znaša 7.600 EUR. Ocenjena vrednost se nanaša na delež
7/96.
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