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ŠTEVILKA: 21-11/2021 
DATUM: 13. 9. 2021 

  
 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 
   

ZADEVA: Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 in 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023 

  
NAMEN: Obravnava in sprejem  

  
PRAVNA PODLAGA: 16. in 77. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – 

uradno prečiščeno besedilo), Zakon o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredba 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 31/18) 

  
PREDLAGATELJ: župan g. Peter Ložar 

  
POROČEVALCA: Aleksander Ilić, višji svetovalec župana za pravne in splošne zadeve in Peter 

Ložar, župan 
  

FINANČNE POSLEDICE:  Dohodki in odhodki od poslov so razvidni v priloženi tabeli. 
 

OBRAZLOŽITEV: 

24. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 

11/18 in 79/18) določa, da Občinski svet sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem. Načrt 

ravnanja z nepremičnim premoženjem se priloži v sprejem skupaj s predlogom proračuna. Vsebino 

načrta določa Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 

RS, št. 31/18) in je strukturno razvidna v priloženi tabeli. Obrazložitve posameznih ravnanj so navedene 

v sami tabeli načrta, skupaj s priloženimi slikami. Po vsebini zajema načrt večinoma nabor nepremičnin, 

ki so bile navedene v načrtu 2021 in realizacije zaradi različnih razlogov ni bilo. Oba načrta tako za leto 

2022 in leto 2023 sta popolnoma identična, a se zaradi navodil Računskega sodišča RS sprejemata 

ločeno. Slike nepremičnin so zato zaradi ekonomičnosti natisnjene samo enkrat. 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1: 

 

Na podlagi 16. in 77. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno 

prečiščeno besedilo), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) je Občinski svet Občine Trzin na 21. redni seji, 6. oktobra 2021, 

sprejel   

S K L E P 

 

Sprejme se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022.  

 

Številka: 21-11.1/2021          Župan Občine Trzin 

Datum: 6. 10. 2021             Peter LOŽAR, l. r. 



PREDLOG SKLEPA ŠT. 2: 

 

 

Na podlagi 16. in 77. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno 

prečiščeno besedilo), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) je Občinski svet Občine Trzin na 21. redni seji, dne 6. oktobra 2021, 

sprejel   

 

S K L E P 

 

Sprejme se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023.  

 

 

Številka: 21-11.2/2021          Župan Občine Trzin 

Datum: 6. 10. 2021             Peter LOŽAR, l. r. 

 

 

 

 

 


