
 
 

     

 
 

 

DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                 Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
 
OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
  
Številka zadeve: 9000-0006/2019-24 
Datum: 24. 4. 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 6. redni seji, dne 24. aprila 2019, 
sprejel  
 

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 dodajo nove številke: 

41l. Parc. št. 838/22 (ID znak: 
parcela 1961 838/22) 

1.750,00 
 

Nakup zemljišča parc. št. 838/22, v izmeri 
41 m² (ID znak: parcela 1961 838/22), saj 
gre za zemljišče, ki je javna infrastruktura. 
 

41m. Parc. št. 489/2 (ID znak: 
parcela 1961 489/2) 

600,00 Nakup zemljišča parc. št. 489/2, v izmeri 15 
m² (ID znak: parcela 1961 489/2), saj gre za 
zemljišče, ki je javna infrastruktura. 
 

41n. Deli stavbe št. 1617 na parc. 
št. 119/49, in sicer posamične 
dele: 1 (ID znak: del stavbe 
1961-1617-1), 2 (ID znak: del 
stavbe 1961-1617-2), 3 (ID 
znak: del stavbe 1961-1617-3), 
5 (ID znak: del stavbe 1961-
1617-5), 7 (ID znak: del stavbe 
1961-1617-7), 9 (ID znak: del 
stavbe 1961-1617-9), 22 (ID 
znak: del stavbe 1961-1617-
22), 23 (ID znak: del stavbe 
1961-1617-23), 24 (ID znak: 
del stavbe 1961-1617-24), 25 
(ID znak: del stavbe 1961-
1617-25), 43 (ID znak: del 
stavbe 1961-1617-43) 

1.800.000,00 Nakup posameznih delov stavbe št. 1617 na 
parc. št. 119/49, in sicer:  
1 (ID znak: del stavbe 1961-1617-1), 2 (ID 
znak: del stavbe 1961-1617-2), 3 (ID znak: 
del stavbe 1961-1617-3), 5 (ID znak: del 
stavbe 1961-1617-5), 7 (ID znak: del stavbe 
1961-1617-7), 9 (ID znak: del stavbe 1961-
1617-9), 22 (ID znak: del stavbe 1961-1617-
22), 23 (ID znak: del stavbe 1961-1617-23), 
24 (ID znak: del stavbe 1961-1617-24), 25 
(ID znak: del stavbe 1961-1617-25), 43 (ID 
znak: del stavbe 1961-1617-43) v skupni 
izmeri 1165 m² skupaj s 25 parkirišči v garaži 
oz. nakup posameznih delov stavbe št. 1617, 
ki se bodo prodajali in bodo zanimivi za 
Občino Trzin, za potrebe ambulante, 
knjižnice, delovanja občine. 
 

41o. Parc. št. 119/44 (ID znak: 
parcela 1961 119/44), parc. št. 
119/50 (ID znak: parcela 1961 
119/50), parc. št. 119/51 (ID 
znak: parcela 1961 119/51) 

3.440,00 Nakup parc. št. 119/44, v izmeri 38 m² (ID 
znak: parcela 1961 119/44), parc. št. 119/50, 
izmeri 20 m² (ID znak: parcela 1961 
119/50), parc. št. 119/51, v izmeri 28 m² 
(ID znak: parcela 1961 119/51), saj gre za 
zemljišča, ki so javna infrastruktura. 



41p. Parc. št. 119/31 (ID znak: 
parcela 1961 119/31), parc. št. 
119/42 (ID znak: parcela 1961 
119/42), parc. št. 119/43 (ID 
znak: parcela 1961 119/43), 
parc. št. 119/46 (ID znak: 
parcela 1961 119/46), parc. št. 
119/47 (ID znak: parcela 1961 
119/47) 

233.000,00 Nakup parc. št. 119/31, v izmeri 1797 m² 
(ID znak: parcela 1961 119/31), parc. št. 
119/42, v izmeri 131 m² (ID znak: parcela 
1961 119/42), parc. št. 119/43, v izmeri 51 
m² (ID znak: parcela 1961 119/43), parc. št. 
119/46, v izmeri 18 m² (ID znak: parcela 
1961 119/46), parc. št. 119/47, v izmeri 79 
m² (ID znak: parcela 1961 119/47), saj gre 
za parkirišča, ki jih občina potrebuje. 
 

 
Številka »1.004.145,00« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko 
»3.042.935,00«. 
 
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: 6-7/2019     
 
                                                                                                                    
                                                                                                                            ŽUPAN: 
                                                                                                                        Peter LOŽAR  
  
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 5/2019, z dne 25. 4. 2019, 
- arhiv, tu (2 x). 


