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 DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN LETNEGA NA ČRTA RAZPOLAGANJA S 
STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE IG ZA LETO 2011 

 
 
Na podlagi 41. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10) predlagamo Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem Dopolnitev letnega načrta 
pridobivanja in letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2011.  
V dopolnitvi letnega načrta pridobivanja s stvarnim premoženjem je zajet nakup nepremičnine in sicer 
parc. št. 11 in 12 obe k.o. Ig, ki se nahaja tik ob zemljišču, ki je bilo v letu 2010 že kupljeno za potrebe 
izgradnje parkirišča in otroškega igrišča s parkom. Občina Ig bo nepremičnino pridobila s kupoprodajno 
pogodbo od Marije Erjavec, Banija 8, Ig, na podlagi predhodnega dogovora in želje Marije Erjavec za 
selitev v Dom starejših občanov Grosuplje v mesecu maju. Občina Ig se s kupoprodajno pogodbo 
zavezuje, da bo sporazumno dogovorjeno kupnino v višini 75.569,86 EUR poravnala tako, da bo Mariji 
Erjavec plačevala vse storitve institucionalnega varstva do njene smrti. Nepremičnina na naslovu Banija 
8, Ig je bila predhodno ocenjena s strani sodnega izvedenca in cenilca gradbene stroke, Maksimiljana 
Bevka, univ.dipl.inž.gradbeništva. 
 
Župan predlaga, da Občinski svet potrdi dopolnitev letnega načrta pridobivanja s stvarnim premoženjem 
Občine Ig za leto 2011. 
 
 
NAKUP ZEMLJIŠČ 2011 - dopolnitev 
 
K.O. 1700 -  IG 
Parcelna številka Površina Prodajalec  
11  - stavbišče 
12 - sadovnjak 

295 m2 
  58 m2 

Marija Erjavec, Banija 8, Ig 

Orientacijska vrednost: 75.569,86 EUR 
 
1. Opredelitev ciljev za nakup: 
Odkup zemljišča se potrebuje zaradi načrtovane izgradnje parkirišča, otroškega igrišča s parkom ob 
poslovnem objektu Center Ig v letu 2012.  
 
2. Pravni temelj nakupa: 
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  
 
3. Opis predmeta nakupa: 
Predmet nakupa je zemljišče, ki v naravi predstavlja starejšo stanovanjsko hišo, gospodarsko poslopje z 
vrtom in se nahaja ob začasnem parkirišču v centru Iga.  
 
4. Metoda nakupa: 
Na podlagi neposredne sklenitve pogodbe.  
 
5. Pripravljalna dejanja: 
Pred postopkom je potrebno izdelati cenilno poročilo sodnega izvedenca in cenilca.  
 
 
Ig, 20.5.2011 
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