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OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE TRŽIČ 
 
 
ZADEVA: DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2016 – 2. DOPOLNITEV 
 
 
V skladu z 29. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 
79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12, 14/15), 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15) 
ter 18., 101. in 105. členom Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13), vam pošiljam v 
obravnavo in sprejem točko: 
 
  

 
DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRŽIČ 

ZA LETO 2016 – 2. DOPOLNITEV 

 
 
V skladu z 21. členom Statuta Občine Tržič in 55. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Tržič bo kot poročevalec na seji Sveta in delovnih teles sodelovala: 
 
Vodja Urada za urejanje prostora, ga. Jasna Kavčič, univ. dipl. inž. grad. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Sprejme se dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za 
leto 2016 – 2. dopolnitev (čistopis), kot določa priloga tega sklepa. 
 
 
 
 

mag. Borut Sajovic 
ŽUPAN 
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OBČINSKA UPRAVA 
__________________________________________________________ 

 
OBRAZLOŽITEV: 

 
Četrti odstavek 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 – v nadaljevanju: 
ZSPDSLS) določa da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem sprejme za samoupravne 
lokalne skupnosti svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, pristojnega za 
izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, to je na predlog župana.  
 
TABELA 1: Dopolnitve in spremembe načrta RAZPOLAGANJA: 

- na načrt se uvrstita nepremičnini parc. št. 993/10 in 993/11 k.o. Lom pod Storžičem, 
ki predstavljata pripadajoče zemljišče in travnik ob objektu na naslovu Grahovše 19, 
Tržič, 

- na načrt se uvrstita nepremičnini parc. št. 994/1 in 994/4 k.o. Lom pod Storžičem, ki 
predstavljata pripadajoče zemljišče k objektu na naslovu Grahovše 23, Tržič. 

 
TABELA 2: Dopolnitve in spremembe načrta PRIDOBIVANJA: 

- na načrt se uvrstijo nepremičnine parc. št. 277/16, 277/18, 993/23 k.o. Lom pod 
Storžičem, ki predstavljajo nekategorizirano makadamsko cesto in kategorizirano 
občinsko cesto JP 928 191, 

- na načrt se uvrstijo nepremičnine parc. št. 223/36, 240/2, 240/4 k.o. Lom pod 
Storžičem, ki predstavljajo nekategorizirano makadamsko cesto. 

 
Občina Tržič je s strankama dosegla dogovor o menjavi nepremičnin, in sicer parc. št. 993/10 in 
993/11 k.o. Lom pod Storžičem za parc. št. 277/16, 277/18 in 993/23 k.o. Lom pod Storžičem 
ter parc. št. 994/1 in 994/4 k.o. Lom pod Storžičem za parc. št. 223/36, 240/2 in 240/4 k.o. Lom 
pod Storžičem. Nepremičnine v lasti Občine Tržič predstavljajo pripadajoče zemljišče in 
kmetijsko zemljišče, ki ga občina ne potrebuje. Po nepremičninah, ki jih občina pridobiva z 
menjavo, potekata nekategorizirani makadamski cesti, ki predstavljata nadomestno pot, po 
nepremičnini parc. št. 993/23 k.o. Lom pod Storžičem pa poteka kategorizirana občinska cesta 
JP 928 191. Za izvedbo poslov je v skladu s 6. členom Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) je nepremičnine 
potrebno uvrstiti na načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem. Kupnini za nepremičnine, ki jih 
občina pridobiva, bosta poravnani v okviru sredstev, ki so zagotovljena na postavki 60225 – 
Odškodnine. 
 
 
Priloge:  

- Tabela 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2016 – 
2. dopolnitev (čistopis), 

- Tabela 2: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič za leto 2016 – 2. 
dopolnitev (čistopis), 

 
 
 
Pripravil:                                                                             
Tomaž Ropret, univ. dipl. prav.,                                      Drago Zadnikar, spec., 
višji svetovalec III                  DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE 
 
 
                    
 


