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OBiTNSKI SVET OBiINE MORAVSKE TOPLICE

ZAdCVA: PREDLOG SKLEPA O DOLO.ITVI VREDNOSTI PRA\,T{IH POSLOV, ZA KATERE
VKLJU.ITEV V NA.RT RAVNANJA Z NEPREMI.NIM PREMOZENJEM OBdINE
MORAVSKE TOPLICE ZALETO 2O2I IN 2022 NI POTREBNA

I. ZAKONSKAPODLAGA
- 24. in 27 . dlen Zakona o swarnem prernoZenju drZave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
St. 1ll18 in79/18),
- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, St. 35/14, 21/15,25/17).

2. RAZLOGIZASPREJEM
Zakon o stvamem premoZenju drZave in samoupravnih lokalnih skupnosti v 24. dlenu doloda, da nadrt

ravnanja z nepremidnim prernoZenjem, ki vsebuje nadrt pridobivanja nepremidnega premoZenja in nadrt

razpolaganja z nepremidnim premoZenjem, za samoupravne lokalne skupnosti sprejme svet samoupra\me
lokalne skupnosti na predlog organa, odgovornega za izwSevanje proraduna samoupravnih lokalnih
skupnosti, v rokih, dolodenih za sprejetje proraduna samoupravne lokalne skupnosti za tekode oziroma
prihodnje proradunsko leto. Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko dolodi, da nadrt ravnanja z
nepremidnim prernoZenjern pod dolodeno wednostjo sprejme organ, odgovoren za izwSevanje proraduna
samoupravnih lokalnih skupnosti, to je Zupan.

2. odstavek 27. dlena zakona doloda, da upravljavci lahko v primeru spremenjenih prostorskih potreb in
drugih poheb upravljavcev stvamega premoZenja, ki jih ni bilo mogode doloditi ob pripravi nadrta ravnanja
s stvamim pranoZenjern iz drugega odstavka 24. dlena ali drugega odstavka 25. dlena tega zakona, ali ob
nepredvidenih okoli5dinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v
veljavnem nadrtu ravnanja s stvamim premoZenjem. Skupna wednost poslov lahko znaSa najved 20
odstotkov skupne wednosti nadrtov iz prvega odstavka 24. dlena in prvega odstavka 25. dlena tega zakona.
Skupno wednost pravnih poslov lahko vsako leto dolodi svet samoupravne lokalne skupnosti v 30 dneh po
sprejetju proraduna.
Ker se v praksi pojavljajo primeri oz. vloge za nakup oz. prodajo, ki jih ob pripravi nadrta ravnanja ni mod
predvideti in te{ajo spremernbe nadrtov ravnanja z nepremidnim prernoienjem obdine na sejah obdinskega
sveta, predlagamo, da se izkoristi izjemo, kijo doloda zakon in obdinski svet dolodi wednost pravnih poslov,
ki jih ni potrebno vkljuditi v nadrt ravnanja z nepranidnim premoZenjem.

3. PREDLOGSKLEPA
Obiinski svet ObEine Moravske Toplice sprejme predlagan Sklep o doloditvi vrednosti pravnih
poslov, za katere vkljuEitev v naErt ravnanja z nepremiEnim premoienjem Obiine Moravske Toplice
za leto 2021 n 2022 ni potrebna.
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PREDLOG

Na podlagi 16. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114,21115,25117) in drugega
odstavka 27 . dlera Zakona o stvarnem premoZenju drZave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, St. I l/18 in 79118) je Obdinski svet Obdine Moravske Toplice na _ redni seji dne
sprejel naslednji

SKLEP
o doloiitvi vrednosti pravnih poslov, za katere vkljuditev v nadrt ravnanja z nepremiinim

premoZenjem Obiine Moravske Toplice za leto 2021 in 2022 ni potrebna

l. dlen

V primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb, ki jih ni bilo mogode doloditi ob pripravi
nadrtov ravnanja z nepremidnim premoZenjem obdine za leto 2021 in 2022, ali ob drugih nepredvidenih
okoliSdinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko Zupan Obdine Moravske Toplice sklepa pravne posle, ki
niso predvideni v veljavnem nadrtu ravnanja z nepremidnim premoZenjon Obdine Moravske Toplice, pri
demer skupna wednost takih pravnih poslov ne sme presegati:

20 % skupne wednosti nadrta pridobivanja nepremidnega premoZenja Obdine Moravske Toplice za
leto 2021 in2022 o2.48.468,40 EUR;
20 % skupne wednosti nadrta razpolaganja z neprernidnim premoZenjem Obdine Moravske Toplice
za leto 2021 in 2022 oz. 274.8 I 4,3 8 EUR.

2. dlen

Ta sklep se objavi na spletni strani obdine in zadne veljati naslednji dan po objavi.
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Moravske Toplice, dne
Zupat Alojz Glavad l. r

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pnpomoaek, glede katerega obtina ne jamdi odgkodninsko ali kako drugate,
Predlagane regitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (!61a toaka 7. dena Uredbe o posredovanju in ponovni
uporabi informacij javnega znaEaja (Uradni list RS, ft. 24116).


