
 
 

     

 
 

 

TRR: 01386-0100001846                  DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                 Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
 
Župan Peter Ložar 
 
Številka: 9-6/2015 
Datum: 26. 10. 2015 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE TRZIN 
 
 
 
ZADEVA:   PREDLOG SKLEPA O ODVZEMU STATUSA  JAVNEGA DOBRA V LASTI 

OBČINE TRZIN 
 
NAMEN:  Obravnava in sprejem  
 
PRAVNA PODLAGA:  Statut občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 

besedilo in 8/06), 23. člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-
B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 
20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15)  

 
PREDLAGATELJ:   Župan g. Peter Ložar 
 
POROČEVALKA:  Polona Gorše Prusnik, dir. obč.upr. 
 
OCENA FINANČNIH  
POSLEDIC:                               Ni finančnih posledic. 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Občina Trzin predlaga, da se status grajenega javnega dobra odvzame nepremičnini parc. št. 
1569/22 k.o. Trzin v izmeri 45 m², ki leži ob Ljubljanski cesti (nastala je iz delitve parc. št. 1569/9, 
k.o. Trzin, na 1569/22 in 1569/23, obe k.o. Trzin). Občina zemljišča za izvajanje svojih nalog ne 
potrebuje, zato bi ga, na podlagi neposredne pogodbe prodala za zaokrožitev gradbene parcele v 
zasebni lasti. Zemljišče bo vključeno v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine 
Trzin za leto 2015 in 2016. 
 
Zelenici oz. zemljišču, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, se 
takšen status lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po 
uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki je status podelil.  
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PREDLOGA SKLEPA: 
 
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – 
ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in Statuta občine Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 
svoji 9. redni seji dne 11. novembra 2015 sprejel 
 

SKLEP 
o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin 

 
 

1. člen 
Občinski svet Občine Trzin odvzema  status javnega dobra naslednjemu zemljišču v lasti Občine 
Trzin: 
 
Kat. občina Parc. številka           površina [m²] 

1961-TRZIN 1569/22 45 
 
 

 
                 

     
 

2. člen 
 
Na nepremičnini  iz 1. člena  se v zemljiški knjigi izvede izbris zaznambe statusa grajenega javnega 
dobra. 
 

3. člen 
 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
 
Številka:  9-6/2015                                                                 ŽUPAN 
Datum: 11. 11. 2015                                                                               Peter Ložar, l.r.        
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