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ŠTEVILKA 14-11/2020 

DATUM 9. 9. 2020 

  

 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

  

ZADEVA Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Občine Trzin za leto 2020 in leto 2021   

  

NAMEN: Obravnava in sprejem 

  

PRAVNA PODLAGA: 16. in 77. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20), 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - 

ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredba o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 

31/18) 

  

PREDLAGATELJ: g. Peter Ložar, Župan Občine Trzin 

  

POROČEVALCA: g. Aleksander Ilić, višji svetovalec župana za pravne in splošne zadeve in g. 

Peter Ložar, župan 

 

FINANČNE POSLEDICE: Dohodki in odhodki od poslov so razvidni v priloženi tabeli 

 

OBRAZLOŽITEV:  

24. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS-1 

(Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) določa, da Občinski svet sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim 

premoženjem. Smiselno enako velja tudi za spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim 

premoženjem. Vsebino načrta določa Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), strukturna pa je razvidna v priloženi tabeli. Obrazložitve 

posameznih ravnanj so navedene v tabeli načrta, skupaj s priloženimi slikami. Obe spremembi in 

dopolnitvi načrtov, tako za leto 2020 in leto 2021, sta identični, a se zaradi navodil Računskega sodišča 

RS sprejemata ločeno. Slike nepremičnin so zaradi ekonomičnosti natisnjene samo enkrat. 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1: 

Na podlagi 16. in 77. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20), Zakona o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS-1 (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 14. redni seji, dne 23. septembra 2020 sprejel 

 

SKLEP 

 

Sprejme se Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za 

leto 2020. 

 

Številka: 14-11.1/2020               Župan Občine Trzin  

Datum: 23. 9. 2020                   Peter LOŽAR, l. r.  



 

 

PREDLOG SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRZIN ZA LETO 

2020: 

Na podlagi 16. in 77. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20), 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 14. redni seji, dne 23. septembra 2020, sprejel  

 

Spremembo in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2020 

 

V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2020 se: 

- v tč. 1. Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Trzin nadomesti besedilo 

obrazložitve pod zaporedno št. 26. in 27. s sledečim besedilom: 

26. Parc. št. 1224/5, pot v izmeri 

225 m² (ID znak: parcela 1961 

1224/5) 

zemljišče 225 m² 14.625,00 Odkup zemljišča od 

podjetja Biring skupina 

d.o.o., za namen 

ureditve cestne 

infrastrukture. 

27. Parc. št. 1225/5, pot v izmeri 

5 m² (ID znak: parcela 1961 

1225/5) 

zemljišče 5 m² 325,00 Odkup zemljišča od 

podjetja Biring skupina 

d.o.o., za namen 

ureditve cestne 

infrastrukture. 

 

- v tč. 1. Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Trzin dodajo nove številke: 

57. Parc. št. 946/1 (ID znak: 

parcela 1961 946/1), parc. št. 

945/1 (ID znak: parcela 1961 

945/1), parc. št. 944/3 (ID 

znak: parcela 1961 944/3), 

parc. št. 943/4 (ID znak: 

parcela 1961 943/4), parc. št. 

942/5 (ID znak: parcela 1961 

942/5), parc. št. 942/6 (ID 

znak: parcela 1961 942/6), 

del parc. št. 941/8 (ID znak: 

parcela 1961 941/8), del 

parc. št. 940 (ID znak: parcela 

1961 940), del parc. št. 899/3 

(ID znak: parcela 1961 

899/3), del parc. št. 895/1 (ID 

znak: parcela 1961 895/1), 

del parc. št. 113/15 (ID znak: 

parcela 1961 113/15), del 

parc. št. 113/16 (ID znak: 

parcela 1961 113/16), del 

parc. št. 113/17 (ID znak: 

parcela 1961 113/17) 

zemljišča 1346 m² 130.000,00 Odkup zemljišč v 

skupni izmeri cca 1346 

m², saj gre za 

zemljišča, ki jih Občina 

potrebuje za namene 

rekonstrukcije ceste 

Za hribom. 

 

 



 

 

58. Del parc. št. 861/6 (ID znak: 

parcela 1961 861/6) 

zemljišče 1130 m² 7.900,00 Menjava dela parc. št. 

861/6 v skupni izmeri 

cca 1130 m², s parc. št. 

861/2 in delom parc. 

št. 861/4, saj gre za 

zemljišča, ki jih Občina 

potrebuje za potrebe 

razširitve in 

modernizacije ŠRP 

Mlake. 

59. Parc. št. 1158/7 (ID znak: 

parcela 1961 1158/7) 

zemljišče 77 m² 5.000,00 Odkup zemljišča parc. 

št. 1158/7 v izmeri cca 

77 m², za namene 

ureditve cestne in 

komunalne 

infrastrukture. 

60. Parc. št. 941/10 (ID znak: 

parcela 1961 941/10) in parc. 

št. 942/10 (ID znak: parcela 

1961 942/10) 

zemljišči 148 m² 5.200,00 Odkup zemljišč parc. 

št. 941/10 in parc. št. 

942/10, v skupni 

izmeri 148 m², za 

namene ureditve 

pešpoti preko Ongra. 

 

Številka »3.027.310,00« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko 

»3.175.410,00«. 

 

V  Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2020 se: 

- v tč. 2. Načrta razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Trzin dodajo nove številke: 

38. Parc. št. 1570/12 (ID znak: 

parcela 1961 1570/12) 

zemljišče 37 m² 3.100,00 Prodaja dela parc. št. 

1570/12 v izmeri cca 37 

m², za namene 

zaokrožitve 

funkcionalnega 

zemljišča. Občina 

parcele ne potrebuje za 

izvajanje svojih nalog. 

39. Parc. št. 879/46 (ID znak: 

parcela 1961 879/46) 

zemljišče 14 m² 1.100,00 Prodaja parc. št. 879/46 

v izmeri 14 m², za 

namene zaokrožitve 

funkcionalnega 

zemljišča. Občina 

parcele ne potrebuje za 

izvajanje svojih nalog. 



 

 

40. Parc. št. 861/2 (ID znak: 

parcela 1961 861/2), del 

parc. št. 861/4 (ID znak: 

parcela 1961 861/4) 

zemljišči 1130 m² 7.900,00 Menjava parc. št. 861/2 

v izmeri cca 1012 m² in 

dela parc. št. 861/4 v 

izmeri cca 118 m², z 

delom parc. št. 861/6, za 

potrebe razširitve in 

modernizacije ŠRP 

Mlake. 

41. Parc. št. 1649/44 (ID znak: 

parcela 1961 1649/44) 

zemljišče 20 m² 1.700,00 Prodaja parc. št. 

1649/44 v izmeri 20 m², 

za namene zaokrožitve 

funkcionalnega 

zemljišča. Občina 

parcele ne potrebuje za 

izvajanje svojih nalog. 

42. Del parc. št. 1244/430 (ID 

znak: parcela 1961 

1244/430) 

zemljišče 137 m² 8.900,00 Prodaja oz. menjava 

dela solastniškega 

deleža zemljišča s parc. 

št. 1224/5 in 1225/5 s 

podjetjem Biring 

skupina, d.o.o., za 

potrebe ureditve 

kolesarske povezave. 

 

Številka »578.563,13« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko 

»601.263,13«.                                                                                                                   

 

Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2020 

prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

                                                                                                                           

Številka: 14-11.1/2020                 Župan Občine Trzin  

Datum: 23. 9. 2020                    Peter LOŽAR, l. r. 

 

---000--- 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2: 

 

Na podlagi 16. in 77. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20), Zakona o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS-1 (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 14. redni seji, dne 23. septembra 2020 sprejel 

 

SKLEP 

 

Sprejme se Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za 

leto 2021. 

 

Številka: 14-11.2/2020                 Župan Občine Trzin  

Datum: 23. 9. 2020                    Peter LOŽAR, l. r. 



 

 

PREDLOG SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRZIN ZA LETO 

2021: 

Na podlagi 16. in 77. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20), 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 14. redni seji, dne 23. septembra 2020, sprejel  

 

Spremembo in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2021  

 

V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2021 se: 

- v tč. 1. Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Trzin nadomesti besedilo 

obrazložitve pod zaporedno št. 26. in 27. s sledečim besedilom: 

26. Parc. št. 1224/5, pot v izmeri 

225 m² (ID znak: parcela 1961 

1224/5) 

zemljišče 225 m² 14.625,00 Odkup zemljišča od 

podjetja Biring skupina 

d.o.o., za namen 

ureditve cestne 

infrastrukture. 

27. Parc. št. 1225/5, pot v izmeri 

5 m² (ID znak: parcela 1961 

1225/5) 

zemljišče 5 m² 325,00 Odkup zemljišča od 

podjetja Biring skupina 

d.o.o., za namen 

ureditve cestne 

infrastrukture. 

 

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

57. Parc. št. 946/1 (ID znak: 

parcela 1961 946/1), parc. št. 

945/1 (ID znak: parcela 1961 

945/1), parc. št. 944/3 (ID 

znak: parcela 1961 944/3), 

parc. št. 943/4 (ID znak: 

parcela 1961 943/4), parc. št. 

942/5 (ID znak: parcela 1961 

942/5), parc. št. 942/6 (ID 

znak: parcela 1961 942/6), 

del parc. št. 941/8 (ID znak: 

parcela 1961 941/8), del 

parc. št. 940 (ID znak: parcela 

1961 940), del parc. št. 899/3 

(ID znak: parcela 1961 

899/3), del parc. št. 895/1 (ID 

znak: parcela 1961 895/1), 

del parc. št. 113/15 (ID znak: 

parcela 1961 113/15), del 

parc. št. 113/16 (ID znak: 

parcela 1961 113/16), del 

parc. št. 113/17 (ID znak: 

parcela 1961 113/17) 

zemljišča 1346 m² 130.000,00 Odkup zemljišč v 

skupni izmeri cca 1346 

m², saj gre za zemljišča, 

ki jih Občina potrebuje 

za namene 

rekonstrukcije ceste Za 

hribom. 

 



 

 

58. Del parc. št. 861/6 (ID znak: 

parcela 1961 861/6) 

zemljišče 1130 m² 7.900,00 Menjava dela parc. št. 

861/6 v skupni izmeri 

cca 1130 m², s parc. št 

861/2 in delom parc. 

št. 861/4, saj gre za 

zemljišča, ki jih Občina 

potrebuje za potrebe 

razširitve in 

modernizacije ŠRP 

Mlake. 

59. Parc. št. 1158/7 (ID znak: 

parcela 1961 1158/7) 

zemljišče 77 m² 5.000,00 Odkup zemljišča parc. 

št. 1158/7, v skupni 

izmeri cca 77 m², za 

namene ureditve 

cestne in komunalne 

infrastrukture. 

60. Parc. št. 941/10 (ID znak: 

parcela 1961 941/10) in parc. 

št. 942/10 (ID znak: parcela 

1961 942/10) 

zemljišči 148 m² 5.200,00 Odkup zemljišč parc. 

št. 941/10 in parc. št. 

942/10, v skupni izmeri 

148 m², za namene 

ureditve pešpoti preko 

Ongra. 

Številka »3.027.310,00« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko 

»3.175.410,00«. 

 

V  Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2021 se: 

- v tč. 2. Načrt razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Trzin dodajo nove številke: 

38. Parc. št. 1570/12 (ID znak: 

parcela 1961 1570/12) 

zemljišče 37 m² 3.100,00 Prodaja dela parc. št. 

1570/12, v izmeri cca 37 

m², za namene 

zaokrožitve 

funkcionalnega zemljišča. 

Občina parcele ne 

potrebuje za izvajanje 

svojih nalog. 

39. Parc. št. 879/46 (ID znak: 

parcela 1961 879/46) 

zemljišče 14 m² 1.100,00 Prodaja parc. št. 879/46, v 

izmeri 14 m², za namene 

zaokrožitve 

funkcionalnega zemljišča. 

Občina parcele ne 

potrebuje za izvajanje 

svojih nalog. 

40. Parc. št. 861/2 (ID znak: 

parcela 1961 861/2), del 

parc. št. 861/4 (ID znak: 

parcela 1961 861/4) 

zemljišči 1130 m² 7.900,00 Menjava parc. št. 861/2 v 

izmeri cca 1012 m² in dela 

parc. št. 861/4 v izmeri cca 

118 m², z delom parc. št. 

861/6, za potrebe 

razširitve in modernizacije 

ŠRP Mlake. 



 

 

41. Parc. št. 1649/44 (ID znak: 

parcela 1961 1649/44) 

zemljišče 20 m² 1.700,00 Prodaja parc. št. 1649/44 

v izmeri 20 m², za namene 

zaokrožitve 

funkcionalnega zemljišča. 

Občina parcele ne 

potrebuje za izvajanje 

svojih nalog. 

42. Del parc. št. 1244/430 (ID 

znak: parcela 1961 

1244/430) 

zemljišče 137 m² 8.900,00 Prodaja oz. menjava dela 

solastniškega deleža 

zemljišča s parc. št. 

1224/5 in 1225/5 s 

podjetjem Biring skupina, 

d.o.o., za potrebe 

ureditve kolesarske 

povezave. 

 

Številka »578.563,13« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko 

»601.263,13«.                                                                                                                   

 

Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2021 

prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

         

        

Številka: 14-11.2/2020                 Župan Občine Trzin  

Datum: 23. 9. 2020                    Peter LOŽAR, l. r. 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Parc. št. 1224/5, 1225/5, obe k.o. Trzin 
 

 
 
 
 
Parc. št. 946/1, 945/1, 944/3, 943/4, 942/5, 942/6, 941/8, 940, 899/3, 895/1, 113/15, 113/16, 
113/17, vse k.o. Trzin 
 

 
 
 
 
 



 

 

Parc. št. 861/6, 861/2, 861/4, vse k.o. Trzin 
 

 
 
 
Parc. št. 1158/7, k.o. Trzin 
 

 
 

 
 



 

 

Parc. št. 941/10 in 942/10, obe k.o. Trzin 
 

 
 
 
Parc. št. 1570/12, k.o. Trzin 

 

 
 
 



 

 

Parc. št. 879/46, k.o. Trzin 

 

 
 

 
Parc. št. 1649/44, k.o. Trzin 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Parc. št. 1244/430, k.o. Trzin 
 

 
 


