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OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE TRŽIČ 
 
 
ZADEVA: Poročilo o realizaciji Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2017 
 

 
Župan je v skladu s tretjim odstavkom 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS - Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 
90/14, 14/15, 76/15) enkrat letno dolžan poročati občinskemu svetu o realizaciji načrta 
pridobivanja in razpolaganja. Občinski svet Občine Tržič je na svoji 20. redni seji dne 22. 12. 
2016 sprejel Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič 
za leti 2017 in 2018, nato pa je na svoji 25. redni seji dne 21. 9. 2017 sprejel 1., na 26. redni 
seji dne 12. 10. 2017 pa še 2. dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Tržič za leti 2017 in 2018 (v nadaljevanju: LN). 
 
Na LN pridobivanja so bili za leti 2017 in 2018 uvrščene nepremičnine v skupni vrednosti 
1.038.843,86 EUR, pri čemer so bili v proračunu na postavki 60225 – Odškodnine predvideni 
nakupi zemljišč v skupni vrednosti 129.000,00 EUR, na postavki 61000 – Nakup nepremičnin 
in drugi odhodki v zvezi z nepremičninami pa nakupi v skupni vrednosti 352.066,86 EUR. 
 
V letu 2017 je bilo iz proračunske postavke 60225 realiziranih za 122.656,13 EUR nakupov 
zemljišč, kamor so všteti tudi nakupi nepremičnin parc. št. 849/2, 998/7 in 889/10 k.o. 2142 
Lom pod Storžičem, ki jih je na načrt na podlagi četrtega odstavka 11. člena ZSPDSLS in na 
podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Tržič št. 285-20-8-2016 z dne 22. 12. 2016 uvrstil 
župan, in nepremičnin parc. št. 889/14 in 889/15 k.o. 2142 Lom pod Storžičem, ki jih je 
Občina Tržič kupila na podlagi izjeme iz prvega odstavka 12. člena ZSPDSLS in na podlagi 
sklepa  Občinskega sveta Občine Tržič št. 287-20-8-2016 z dne 22. 12. 2016. Iz postavke 
61000 je bilo realiziranih za 339.227,59 EUR nakupov, pri čemer je bila za nepremičnine 
parc. št. 281/1, 281/37, 281/38 in 281/52 k.o. 2147 Križe plačana polovica kupnine, druga 
polovica pa bo plačana v letu 2018. 
 
Na podlagi LN ter njegovih dopolnitev je bilo na načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem za leti 2017 in 2018 uvrščenih za skupno 718.349,57 EUR nepremičnin, pri 
čemer je bilo ocenjeno, da bo realiziranih za skupno 161.978,34 EUR poslov. Občina Tržič 
je v letu 2017 realizirala prodaje nepremičnin v skupni vrednosti 123.623,07 EUR. 
 
Seznam nakupov in prodaj, ki jih je občina realizirala na podlagi LN in njegovih sprememb in 
dopolnitev v letu 2016 je naveden v Tabeli 1 in Tabeli 2. Navedeni tabeli sta prilogi in sestavni 
del tega poročila. 
 
Na postavki 60225 je bilo 31. 12. 2017 za 37.687,93 EUR prostih sredstev. Občina Tržič je 
v letu 2017 lastnikom nekaterih ostalih nepremičnin, ki so uvrščene na načrt pridobivanja, 
poslala več ponudb za odkup nepremičnin, pri čemer so lastniki sprejeli ponudbe za nakup 
nepremičnin v skupni vrednosti 21.739,90 EUR, ki pa do konca leta 2017 niso bili realizirani 

http://www.trzic.si/


 
 

OBČINSKA UPRAVA 
__________________________________________________________ 

 
iz različnih razlogov (čaka se npr. ustrezno soglasje, poteka postopek odobritve pravnega 
posla, postopek na sodišču ipd.). Ti posli bodo realizirani v letu 2018. Poleg tega je bilo 
poslanih za 43.070,83 EUR ponudb, na katere pa Občina Tržič do konca leta 2017 ni prejela 
odgovora. Iz tega razloga na postavki 60225 niso bila porabljena vsa sredstva in načrt 
pridobivanja ni bil v celoti realiziran. Občina Tržič si bo prizadevala v letu 2018 realizirati 
pravne posle tudi v zvezi s tistimi nepremičninami, za katere je bila poslana ponudba, pa 
občina ni prejela odgovora. 
 
 
Priloge:  

- Tabela 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leti 2017 
in 2018 – Realizacija 2017, 

- Tabela 2: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič za leti 2017 in 
2018 – Realizacija 2017. 
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