
 
 

     

 
 

 

DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                 Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
 
OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
  
Številka zadeve: 9000-0003/2019-11 
Datum: 20. 2. 2019 
 
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. 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 4. redni seji, dne 20. februarja 
2019, sprejel  
 
Spremembo in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 

2019 
 
V  Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019 se: 
 

- v tč. 1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občina Trzin nadomesti besedilo pod 
zaporedno št. 40. s sledečim besedilom: 
 

40. Parc. št. 670/1 (ID znak: parcela 
1961 670/1) in parc. št. 670/5 
(ID znak: parcela 1961 670/5) 

82.000,00 Nakup zemljišč parc. št. 670/1, v izmeri 
9352 m² (ID znak: parcela 1961 670/1) in 
parc. št. 670/5, v izmeri 801 m² (ID znak: 
parcela 1961 670/5), ki sta v lasti fizične 
osebe, z namenom pridobitve gospodarske 
javne infrastrukture. 

 

- v tč. 1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občina Trzin dodajo nove številke: 
 

41a. Parc. št. 111/42 (ID znak: 
parcela 1961 111/42),  parc. št. 
111/43 (ID znak: parcela 1961 
111/43), parc. št. 111/72 (ID 
znak: parcela 1961 111/72), 
parc. št. 113/1 (ID znak: 
parcela 1961 113/1), parc. št. 
113/10 (ID znak: parcela 1961 
113/10), parc. št. 119/52 (ID 
znak: parcela 1961 119/52) 
 

1.200,00 Nakup dela zemljišč parc. št. 111/42, v 
izmeri 21 m² (ID znak: parcela 1961 
111/42), parc. št. 111/43, v izmeri 54 m² 
(ID znak: parcela 1961 111/43), parc. št. 
111/72, v izmeri 25 m² (ID znak: parcela 
1961 111/72), parc. št. 113/1, v izmeri 
392 m² (ID znak: parcela 1961 113/1), 
parc. št. 113/10, v izmeri 219 m² (ID 
znak: parcela 1961 113/10), parc. št. 
119/52, v izmeri 191 m² (ID znak: 
parcela 1961 119/52), ki so lasti IN.CO 
INVEST d.o.o., z namenom pridobitve 
100% deleža na gospodarski javni 
infrastrukturi. 

41b. Parc. št. 1109 (ID znak: 
parcela 1961 1109) 

2.850,00 Nakup zemljišča parc. št. 1109, v izmeri 
2.277 m² (ID znak: parcela 1961 1109), ki 
so v lasti fizične osebe, za namene 
ohranjanja in obnavljanja habitatnih tipov 
na območju.  



41c. Parc. št. 1110 (ID znak: 
parcela 1961 1110) 

2.550,00 Nakup zemljišča parc. št. 1110, v izmeri 
2.046 m² (ID znak: parcela 1961 1110), ki 
je v lasti Misijonske družbe Sv. Vincencija 
Pavelskega, za namene ohranjanja in 
obnavljanja habitatnih tipov na območju. 

41d. Parc. št. 1113 (ID znak: 
parcela 1961 1113) 

6.100,00 Nakup zemljišča parc. št. 1113, v izmeri 
4.942 m² (ID znak: parcela 1961 1113), ki 
je v lasti fizične osebe, za namene 
ohranjanja in obnavljanja habitatnih tipov 
na območju. 

41e. Parc. št. 1114 (ID znak: 
parcela 1961 1114) 

8.650,00 Nakup zemljišča parc. št. 1114, v izmeri 
6.992 m² (ID znak: parcela 1961 1114), ki 
je v lasti fizične osebe, za namene 
ohranjanja in obnavljanja habitatnih tipov 
na območju. 

41f. Parc. št. 1118 (ID znak: 
parcela 1961 1118) 

2.050,00 Nakup zemljišča parc. št. 1118, v izmeri 
1.640 m² (ID znak: parcela 1961 1118), ki 
je v lasti fizične osebe, za namene 
ohranjanja in obnavljanja habitatnih tipov 
na območju. 

41g. Parc. št. 1119 (ID znak: 
parcela 1961 1119) 

1.700,00 Nakup zemljišča parc. št. 1119, v izmeri 
1.359 m² (ID znak: parcela 1961 1119), ki 
je v lasti fizične osebe, za namene 
ohranjanja in obnavljanja habitatnih tipov 
na območju. 

41h. Parc. št. 1123 (ID znak: 
parcela 1961 1123) 

3.350,00 Nakup zemljišča parc. št. 1123, v izmeri 
2.705 m² (ID znak: parcela 1961 1123), ki 
je v lasti fizične osebe, za namene 
ohranjanja in obnavljanja habitatnih tipov 
na območju. 

41i. Parc. št. 1273 (ID znak: 
parcela 1961 1273) 

7.900,00 Nakup zemljišča parc. št. 1273, v izmeri 
6.410 m² (ID znak: parcela 1961 1273), ki 
je v lasti fizične osebe, za namene 
ohranjanja in obnavljanja habitatnih tipov 
na območju. 

41j. Parc. št. 1270 (ID znak: 
parcela 1961 1270) 

19.100,00 Nakup zemljišča parc. št. 1270, v izmeri 
15.516 m² (ID znak: parcela 1961 1270), 
ki je v lasti fizične osebe, za namene 
ohranjanja in obnavljanja habitatnih tipov 
na območju. 

41k. Parc. št. 538/3 (ID znak: 
parcela 1961 538/3) 

1.200,00 Nakup zemljišča parc. št. 538/3, v izmeri 
24 m² (ID znak: parcela 1961 538/3, ki je 
v lasti Kersan d.o.o. in fizične osebe, z 
namenom pridobitve gospodarske javne 
infrastrukture. 

 
Številka »926.495,00« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko 
»760.145,00«. 
 
V  Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019 se: 
 

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



78. 
 
 

Parc. št. 1646/1 (ID znak: 
parcela 1961 1646/1) 
 

4.250,00 Prodaja dela parc. št. 1646/1, v izmeri 
približno 50 m2 (ID znak: parcela 1961 
1646/1) na podlagi vloge za odkup mejaša. 
Občina zemljišča ne potrebuje za izvajanje 
svojih nalog. 

79. Parc. št. 1573/14 (ID znak: 
parcela 1961 1573/14)  

9.350,00 Prodaja dela parc. št. 1573/14, v izmeri 
približno 110 m2 (ID znak: parcela 1961 
1573/14) na podlagi vloge za odkup 
mejaša. Občina zemljišča ne potrebuje za 
izvajanje svojih nalog. 

80. Parc. št. 826/2 (ID znak: parcela 
1961 826/2) in parc. št. 826/8 
(ID znak: parcela 1961 826/8) 

8.450,00 Prodaja zemljišč parc. št. 826/2, v izmeri 
84 m² (ID znak: parcela 1961 826/2) in 
parc. št. 826/8, v izmeri 15 m² (ID znak: 
parcela 1961 826/8), saj Občina zemljišča 
ne potrebuje za izvajanje svojih nalog. 

 
Številka »743.071,86« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko 
»765.121,86«. 
 
Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019 se 
objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in prične veljati naslednji dan po objavi.                                                                                                                    
                                                                                                                               
 
Številka: 4-6/2019     
                                                                                                                            
                                                                                                                            ŽUPAN: 
                                                                                                                        Peter LOŽAR  
  
                                                
 
 
 
 
 
Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/2019, z dne 21. 2. 2019, 
- arhiv, tu (2 x). 


