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

OBČINE TRŽIČ ZA LETI 2017 IN 2018 – 1. DOPOLNITEV 
 
 
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, 76/16 – 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: 

- z načrta se umakne stanovanje na naslovu Cerkvena ulica 2, v izmeri 28,30 m2, 
- pri stanovanju na naslovu Za jezom 12 se popravi orientacijska vrednost na 18.500,00 

EUR, v skladu s cenitvijo z dne 10. 7. 2017 in v skladu s ponudbo z dne 28. 7. 2017, 
- pri stanovanju na naslovu Ravne 9 se popravi orientacijska vrednost na 12.700,00 EUR, 

v skladu s cenitvijo z dne 6. 9. 2017, 
- pri nepremičnini parc. št. 297/3 k.o. Lom pod Storžičem se umakne navedba, da se 

prodaja del nepremičnine in se popravi orientacijska vrednost. 
 
V zvezi s stanovanjem na naslovu Cerkvena ulica 2 zemljiškoknjižno stanje še ni usklajeno z 
dejanskim, zaradi česar izvedba pravnega posla ni mogoča. Zemljiškoknjižnemu lastniku je bil 
letos poslan poziv k ureditvi zemljiškoknjižnega stanja, vendar občina odgovora še ni prejela. Iz 
navedenega sklepamo, da prodaja stanovanja letos ne bo izvedljiva, iz tega razloga pa se 
stanovanje umakne z načrta. V zvezi s prodajo stanovanj na naslovu Za jezom 12 in Ravne 9 je 
občina naročila izdelavo cenitev vrednosti, zato se na načrtu orientacijske vrednosti uskladijo z 
ocenjenimi vrednostmi. Za nepremičnino parc. št. 297/3 k.o. Lom pod Storžičem, v zvezi s katero 
poteka postopek pred sodiščem, je nasprotna stranka izjavila, da želi odkupiti celo nepremičnino 
in ne več zgolj njenega dela. Na tej podlagi se popravi tudi orientacijska vrednost nepremičnine. 
 
TABELA 2: Dopolnitve in spremembe načrta PRIDOBIVANJA: 

- na načrt se uvrstijo nepremičnine parc. št. 275/6, 275/10, 275/15, 275/21, 277/4, 277/10, 
277/16, 278/10 k.o. Bistrica, ki predstavljajo kategorizirane občinske ceste v naselju Na 
jasi, 

- na načrt se uvrsti nepremičnina parc. št. 318/29 k.o. Bistrica, ki predstavlja 
kategorizirano občinsko cesto v ulici Pot na Bistriško planino, 

- na načrt se uvrsti nepremičnina parc. št. 1153/2 k.o. Bistrica, ki predstavlja 
kategorizirano občinsko cesto v naselju Visoče, 

- na načrt se uvrsti nepremičnina parc. št. 449/8 k.o. Kovor (solastniški delež do 1/9), 
ki predstavlja kategorizirano občinsko cesto v naselju Zvirče, 

- na načrt se uvrsti nepremičnina parc. št. 347/7 k.o. Senično, ki predstavlja 
kategorizirano občinsko cesto v naselju Senično, 

- na načrt se uvrsti nepremičnina parc. št. 266/91 k.o. Bistrica (solastniški delež do 1/4), 
ki v naravi predstavlja del balinišča v Bistrici, 
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- pri nepremičninah parc. št. 281/1, 281/37, 281/38, 281/52, del 281/55 in 281/56 k.o. 

Križe se uskladijo podatki v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetega 
na 24. redni seji dne 22. 6. 2017. 

 
Na zgoraj navedenih nepremičninah v prvih šestih alinejah Občina Tržič že izvaja posest, 
nepremičnine pa so še vedno v lasti fizičnih oseb oziroma pravnih oseb zasebnega prava. Iz tega 
razloga mora Občina Tržič nepremičnine odkupiti. 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, 58/16) nepremičnine potrebno uvrstiti na načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem. Kupnina za nepremičnine, ki jih občina pridobiva, bo poravnana v okviru sredstev, 
ki so zagotovljena na postavki 60225 – Odškodnine. Nepremičnine iz sedme alineje, ki so 
predvidene za izgradnjo nogometnega igrišča v Križah, so že uvrščene na načrt pridobivanja, z 
dopolnitvijo pa se podatki (površina, orientacijska vrednost/m2 in orientacijska vrednost) 
usklajujejo s sklepom Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetega na 24. redni seji dne 22. 6. 
2017. 
 
 
Priloge:  

- Tabela 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leti 2017 in 
2018 – 1. dopolnitev (čistopis), 

- Tabela 2: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič za leti 2017 in 2018 
– 1. dopolnitev (čistopis), 
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