Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14), Uredbe o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/12, 24/13 in 10/14) in Statuta občine Borovnica (Ur. l. RS, št.
6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na svoji 9. redni seji dne 21. 12. 2015 sprejel

REBALANS PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2015

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – STAVBNA ZEMLJIŠČA
Zap. št.

Parc. št. in k.o.

P1

2080/103 in
2080/104 k.o.
Borovnica

P2

2080/14 k.o.
Borovnica
2080/80 in 2080/81
k.o. Borovnica
3289/6 k.o.
Borovnica
15 k.o. Borovnica

P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10

691/2 k.o.
Borovnica
2080/12 k.o.
Borovnica
557/9 k.o.
Borovnica
662/3 k.o. Breg
Prodaje manjših
površin zemljišč, ki
so v lasti občine in
jih zasedajo občani

Okvirna velikost oz.
2
predvidena površina m
792, 35

Vrsta nepremičnine

Orient. vrednost

zemljišče

- 30.000,00

Predvidena metoda
razpolaganja
javno zbiranje ponudb

475

zemljišče

- 4.500,00

neposredna pogodba

77, 167

zemljišče

- 2.440,00

neposredna pogodba

130

zemljišče

- 2.600,00

neposredna pogodba

826

zemljišče

- 24.780,00

neposredna pogodba

605

zemljišče

- 20.730,00

neposredna pogodba

241

zemljišče

- 7.230,00

neposredna pogodba

73

zemljišče

- 2.190,00

neposredna pogodba

165

zemljišče

- 2.000,00

kupoprodajna pogodba

- 7.060,00

kupoprodajne pogodbe

- 103.530,00

Ekonomska utemeljenost
Za zemljišče je bil objavljen javni razpis, ki
pa je bil žal neuspešen, zato ga bomo
ponovili, poleg tega pa želi potencialni
kupec kupnino plačati v obdobju 3 let
Preostanek kupnine bo plačan v letu 2016.
Mejaši zemljišč zaenkrat niso zainteresirani
za odkup zemljišč
Mejaši zemljišč zaenkrat niso zainteresirani
za odkup zemljišč
Zadeve ne bomo realizirali v letošnjem
letu.
Zadeve ne bomo realizirali v letošnjem
letu.
Zadeve ne bomo realizirali v letošnjem
letu.
Zadeve ne bomo realizirali v letošnjem
letu.
Zadeve ne bomo realizirali v letošnjem
letu.
K prodaji zemljišč bomo pristopili v letu
2016

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – STAVBNA ZEMLJIŠČA – PODELITEV STAVBNE PRAVICE
Zap. št.

Parc. št. in k.o.

S1

438/1- del

Okvirna velikost oz.
2
predvidena površina m
140

Vrsta nepremičnine

Orient. vrednost

Stavbno zemljišče

Predvidena metoda
razpolaganja
Podelitev stavbne pravice

Ekonomska utemeljenost
Z Lekarno Ljubljana smo v dogovoru, da
bodo zgradili prizidek k objektu ZD, v
novozgrajenem objektu bo imela
prostore občina

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – STANOVANJSKI OBJEKTI
Zap. št.

Parc. št. in k.o.

P2

Prodaja stanovanja
na Bregu 14,
Borovnica
Prodaja stanovanja
na Bregu 14,
Borovnica (Koren
Srečko)

P3

Okvirna velikost oz.
predvidena površina
43

Vrsta nepremičnine

Orient. vrednost

Stanovanje

-10.000,00

Predvidena metoda
razpolaganja
Javni razpis

50

Stanovanje

-4.000,00

Javni razpis

P4

Prodaja stanovanja
na Bregu 14,
Borovnica (Mršić
Pero)

45

Stanovanje

-3.000,00

Javni razpis

P5

Prodaja stanovanja
na Bregu 14,
Borovnica (Marija
Debevec)

35

Stanovanje

-4.000,00

Javni razpis

Ekonomska utemeljenost
Razpis za prodajo stanovanja je bil
neuspešen, v letošnjem letu ga bomo
objavili ponovno
Planirali smo, da bi stanovanja prodali
najemniku z neposredno pogodbo. Objavili
bomo javni razpis, kjer bi stanovanje
prodali, najemniki pa bi imeli predkupno
pravico.
Planirali smo, da bi stanovanja prodali
najemniku z neposredno pogodbo. Objavili
bomo javni razpis, kjer bi stanovanje
prodali, najemniki pa bi imeli predkupno
pravico.
Najemnica ni finančno sposobna, da bi
odkupila stanovanja, zato ga bomo prodali
preko javnega razpisa.

- 21.000,00

Gradivo pripravila:
Sonja Osredkar, svetovalec

OBČINA BOROVNICA
ŽUPAN
Bojan Čebela

