
 
 

     

 
 

 

DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                 Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
 
OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
  
Številka zadeve: 9000-0004/2019-16 
Datum: 27. 3. 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 5. redni seji, dne 27. marca 2019, 
sprejel  
 
Spremembo in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 

2019 
 
V Spremembi in dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019 
se: 

- v tč. 1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občina Trzin nadomesti besedilo pod 
zaporedno št. 38. s sledečim besedilom: 

38. Parc. št. 114/4 (ID znak: 
parcela 1961 114/4), parc. št. 
114/5 (ID znak: parcela 1961 
114/5), parc. št. 117/2 (ID 
znak: parcela 1961 117/2) in 
parc. št. 117/3 (ID znak: 
parcela 1961 117/3) 

350.000,00 
 

Nakup zemljišč parc. št. 114/4, v izmeri 
1031 m² (ID znak: parcela 1961 114/4), 
parc. št. 114/5, v izmeri 312 m² (ID znak: 
parcela 1961 114/5), parc. št. 117/2, v 
izmeri 312 m² (ID znak: parcela 1961 117/2) 
in parc. št. 117/3, v izmeri 133 m² (ID znak: 
parcela 1961 117/3), ki so v lasti 
MONTAŽA ŠKERJANEC d.o.o. za 
namene ureditve parkirnih mest za 
predvideno večnamensko športno dvorano. 

 
Številka »760.145,00« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko 
»1.004.145,00«. 
 
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: 

81. 
 
 

Parc. št. 845/4 (ID znak: parcela 
1961 845/4) 
 

6.900,00 Prodaja parc. št. 845/4, v izmeri 63 m2 (ID 
znak: parcela 1961 845/4) na podlagi 
ponudbe  za odkup družbi GD OBJEKT 1 
d.o.o. Občina zemljišča ne potrebuje za 
izvajanje svojih nalog. 

82. Parc. št. 838/27 (ID znak: 
parcela 1961 838/27)  

18.800,00 Prodaja parc. št. 838/27, v izmeri 171 m2 
(ID znak: parcela 1961 838/27) na podlagi 
ponudbe za odkup družbi Avto Aktiv 
Intermercatus d.o.o. Občina zemljišča ne 
potrebuje za izvajanje svojih nalog. 
 



83. Parc. št. 838/26 (ID znak: 
parcela 1961 838/26) 

18.600,00 Prodaja zemljišč parc. št. 838/26, v izmeri 
169 m² (ID znak: parcela 1961 838/26) na 
podlagi ponudbe za odkup fizični osebi. 
Občina zemljišča ne potrebuje za izvajanje 
svojih nalog. 

 
Številka »765.121,86« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko 
»809.421,86«. 
 
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: 5-7/2019              
                                                                                                                    
                                                                                                                            ŽUPAN: 
                                                                                                                        Peter LOŽAR  
  
                                                
 
 
 
 
 
Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/2019, z dne 28. 3. 2019, 
- arhiv, tu (2 x). 


