
 
 

     

 
 

 

DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                 Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
OBČINA TRZIN 
župan Peter Ložar 
 
Številka: 6-7/2019 
Datum: 9. 4. 2019 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE TRZIN 
 
ZADEVA: DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM 

PREMOŽENJEM OBČINE TRZIN ZA LETO 2019 
 
NAMEN:    Obravnava in sprejem 
 
PRAVNA PODLAGA: 18. in 76. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 

prečiščeno besedilo in 8/06), 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: župan g. Peter Ložar 
 
POROČEVALCA: Polona Gorše Prusnik, dir. obč. upr. in Peter Ložar, župan 
 
OCENA FINANČNIH 
POSLEDIC: 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 Dopolnitev 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.  

 
PREDLOG SKLEPA: 
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 

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 6. redni 

seji, 24. aprila 2019 sprejel 

SKLEP 
 
Sprejme se Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019. 
 
 
Številka: 6-7/2019       župan Občine Trzin 
Datum: 24. 4. 2019                                   Peter Ložar, l.r.  
  



 

 
Predlog Dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 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 
Datum: 24. 4. 2019                                   Peter Ložar, l.r. 
 
 
 
 
 
Priloga: 

- izpis predmetnih zemljišč iz Prostorskega informacijskega sistema občin (PISO) 
 

                     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Parc. št. 838/22, k.o. Trzin 
 

 
 
 
Parc. št. 489/2, k.o. Trzin 
 

 
 



 

 
posamezni deli: 1,2,3,5,7,9,22,23,24,25,43, stavba št. 1617, parc. št. 119/49, k.o. Trzin in 
parc. št. 119/31, 119/42, 119/43, 119/44, 119/51119/46, 119/47, 119/50, vse k.o. Trzin 
 

 


