
 
 

     
 

 

 

TRR: 01386-0100001846                  DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                 Šifra neposrednega uporabnika občinskega 

proračuna:7684 
OBČINA TRZIN 
Župan Peter Ložar 
 
Številka: 6-10/2015 
Datum:  07.04.2015 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE TRZIN 
 
ZADEVA:   SPREMEMBA IN DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM 

PREMOŽENJEM OBČINE TRZIN ZA LETO 2015 in 2016 
 
NAMEN:  Obravnava in sprejem  
 
PRAVNA PODLAGA:  18. in 76. člen Statuta občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – 

uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06), Zakon o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 7/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14) in Uredba o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) 

 
PREDLAGATELJ:   Župan g. Peter Ložar 
 
POROČEVALCA:  Peter Ložar, župan in Polona Gorše Prusnik, dir. obč.upr.  
 
OCENA FINANČNIH  
POSLEDIC:                                       Dohodki in odhodki od poslov so razvidni v priloženi tabeli  
 
OBRAZLOŽITEV: 
Veljaven Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in 2016, (Uradni 
vestnik OT, št. 11/2014) želimo dopolniti tako, da se v načrtu v razpredelnici B STANOVANJA IN 
POSLOVNI PROSTORI, doda nova točka 2, s čimer želimo prodati solastniški delež na Mladinskem  
domu na Krku v Vantačićih, ki ga večinski lastniki nameravajo prodati. Občina Domžale kot večinska 
solastnica nas je pozvala, da se opredelimo glede možnosti prodaje našega deleža. Dejstvo je, da 
cena letovanja za solastnike ni drugačna kot za ostale koristnike storitev doma, ki jih nudi najemnik. 
Glede na to, da je naš delež 6,2% in glede na to, da ni smiselno investirati v obnovo, saj dom nič ne 
prinaša oz. smo kot solastnik glede možnosti konkretnega odločanja glede doma v manjšini, ni 
smiselno, da lastnino ohranimo, saj ni izkazanih nobenih koristi za občino oz. občane, celo nasprotno, 
obetajo se dodatna vlaganja. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 18. in 76. člena Statuta občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo 2 in 8/06), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 7/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14) in Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) je Občinski svet 
Občine Trzin na 6. redni seji, 22. 4. 2015 sprejel  
 

S K L E P  
  
Sprejeme se sprememba in dopolnitev  Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za 
leto 2015 in 2016. 
 
Številka: 6-10/2015                   Župan 
Datum: 22.04.2015              Peter Ložar, l.r.    



  
 
Predlog sprememb in dopolnitev Načrta: 
 
Na podlagi 18. in 76. člena Statuta občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo 2 in 8/06), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 7/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14) in Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) je Občinski svet 
Občine Trzin na 6. redni seji, 22. 4. 2015 sprejel  
 
Spremembo  in dopolnitev Načrta  ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015 

in 2016 
 
V  Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in  2016 se v tč. 3 . 

 Načrt razpolaganja z zemljišči pod rubriko B. STANOVANJA IN POSLOVNI PROSTORI, doda.  
 
2. 1591/5, 1591/42, 1591/43, 

1591/44, 1951/45, 1591/46, 
1591/57, 1591/58, 1591/59, 
1594/8, 1594/11, 1593/1 vse 
k.o. Sveti Anton (otok Krk, 
Vantačići) v skupni izmeri 2.537 
kvadratnih metrov, stavba pa 
meri 519 kvadratnih metrov. 
Delež občine je 6,2% 
 

40.000,00 Mladinski dom na Krku v Vantačićih, ki ga 
večinski lastniki nameravajo/mo prodati. 

 
Številka »45.000,00« v rubriki »Orientacijska vrednost  skupaj«  se črta in nadomesti s številko  
»85.000,00«. 
 
Sprememba  in dopolnitev Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in 
2016 se objavi v  Uradnem vestniku Občine Trzin in prične veljati naslednji dan po objavi.  
 
Številka: 6- 10/2015                                                                                                                 Župan 
Datum: 22.04.2015                                 Peter Ložar l.r.    
            


