
 
 

     

 
 

 

DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                 Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
 

OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
  

Številka zadeve: 9000-0002/2017-42 
Datum: 12.04.2017 
 
 
Na podlagi 18. in 76. člena Statuta občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo 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, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – 
ZUUJFO in 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) je Občinski svet Občine 
Trzin na 19. redni seji, dne 12. 04. 2017 sprejel  
 
 

Spremembo in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin  
za leto 2016 in 2017 

 
 
V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017 se: 
 

- v tč. 1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine Trzin (vse nepremičnine 
ležijo v občini Trzin in k. o. Trzin) dodata novi številki 
 

40a. parc. št. 111/69, v 
izmeri 33 m² (ID 
znak: parcela 1961 
111/69) in parc. št. 
111/70, v izmeri 47 
m² (ID znak: parcela 
1961 111/70) 

3.200,00  Nakup parc. št. 111/69, v izmeri 33 m², (ID znak: 
parcela 1961 111/69) in parc. št. 111/70, v izmeri 
47 m², (ID znak 1961 111/70), ki je v lasti Kraški 
zidar d.d. – v stečaju in predstavljajo dostop do 
rekreacijskih površin. 

40c. parc. št. 113/10, v 
izmeri 219 m² (ID 
znak: parcela 1961 
113/10) in parc. št. 
113/1, v izmeri 392 
m² (ID znak: parcela 
1961 113/1) 

24.440,00 Nakup parc. št. 113/10 v izmeri 219 m² (ID znak: 
parcela 1961 113/10) in parc. št. 113/1, v izmeri 
392 m² (ID znak: parcela 1961 113/1), ki sta v lasti 
Kraški zidar d.d. – v stečaju in IN.CO INVEST 
d.o.o. in predstavljajo pešpot ob Pšati in zelenico. 

 
Številka »564.550,00« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj«  se črta in nadomesti s številko  
»592.190,00«. 
 
 
V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017 se: 
 

- v tč. 2. Načrt razpolaganja z zemljišči (vse nepremičnine ležijo v občini Trzin in k. o. 
Trzin) dodajo nove številke: 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2976


82. del parc. št. 
1646/129, v približni 
izmeri 15 m² (ID 
znak: parcela 1961 
1646/129) 

1.350,00 Prodaja dela parc. št. 1646/129, v izmeri 15 m², 
(ID znak: parcela 1961 1646/129) na podlagi 
vloge za odkup mejaša.  
 

83. del parc. št. 872/10, v 
približni izmeri 100 
m² (ID znak: parcela 
1961 872/10)  

8.000,00 Prodaja dela parc. št. 872/10 v izmeri 100 m² (ID 
znak: parcela 1961 872/10) na podlagi vloge za 
odkup mejaša. 

84. parc. št. 1020/2, v 
izmeri 596 m² (ID 
znak: parcela 1961 
1020/2)  

59.000,00 Prodaja dela parc. št. 1020/2, v izmeri 20 m² na 
podlagi vloge za odkup mejaša, preostali del parc. 
št. 1020/2, v izmeri 576 m² (ID znak: parcela 1961 
1020/2) se menja ali proda na javni dražbi. 

85. Parc. št. 1262/3 (ID 
znak: parcela 1961 
1262/3) in parc. Št. 
1262/25 (ID znak: 
parcela 1961 
1262/25) 

120.000,00 Prodaja dela zemljišča parcele št. 1262/3 in parcele 
št. 1262/25 v skupni izmeri približno 1200 m², 
natančno po odmeri glede na OPPN, na javni 
dražbi za potrebe dopolnitve gradbene parcele. 

 

- v tč. 2. Načrt razpolaganja z zemljišči (vse nepremičnine ležijo v občini Trzin in k. o. 
Trzin) spremeni vsebina pod zaporedno številko: 

 

43. prodaja ½ parc. št. 
877 in priznanje 
lastninske pravice na 
½ parc. št. 877, 
parcela meri 50 m² 
(ID znak: parcela 
1961 877) 

1.000,00 Prodaja ½ parc. št. 877 sedanji lastnici spodnjega 
stanovanja objekta, ki stoji na predmetni parceli, 
lastnici mansarde pa se prizna lastninska pravice na 
preostanku ½ parc. št. 877. 

 
Številka »480.684,84« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko 
»600.684,84«. 
 
Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 
2016 in 2017 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in prične veljati naslednji dan po objavi.  
 
 
Številka: 19-8/2017     
                                                                                                                             
 
                                                                                                                      ŽUPAN: 
                                                                                                                  Peter LOŽAR 
                           
 
 
 
 
 
 
Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/2017, z dne 13.04.2017, 

- arhiv, tu (2 x). 


