
 
 

     

 
 

 

TRR: 01386-0100001846                  DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                 Šifra neposrednega uporabnika občinskega 
proračuna:7684 
OBČINA TRZIN 
Župan Peter Ložar 
 
Številka: 19-9/2017 
Datum:  27.3.2017 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE TRZIN 
 
ZADEVA:   SPREMEMBA IN DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z 

NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRZIN ZA LETO 2016 
in 2017 

 
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 (Uradni 
list RS, št. 86/10, 7/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 
14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Uredba o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) 

 
PREDLAGATELJ:   Župan g. Peter Ložar 
 
POROČEVALCA:  Peter Ložar, župan in Polona Gorše Prusnik, dir. obč.upr.  
 
OCENA FINANČNIH  
POSLEDIC:                                  Dohodki in odhodki od poslov so razvidni v priloženi tabeli  
 
OBRAZLOŽITEV: 
Veljaven Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za 2016 in 2017 (Uradni 
vestnik OT, št. 10/15) želimo dopolniti tako, da se v načrtu v razpredelnici pod točko 1. Načrt 
pridobivanja nepremičnega premoženja (vse nepremičnine ležijo v občini Trzin in k. o. Trzin) 
doda nova številka, s čimer želimo odkupiti zemljišče, ki predstavlja dostop do parcel med OŠ 
Trzin in bloki, kjer so rekreacijske površine, saj se je ponudila dodatna priložnost, da jih 
odkupimo oz. pridobimo od Kraškega zidarja d.d. v stečaju. Gre za parceli št. 111/69 in 
111/70, obe k.o. Trzin.  
 
Dalje želimo, da se v razpredelnici pod točko 1. Načrt pridobivanja nepremičnega 
premoženja (vse nepremičnine ležijo v občini Trzin in k. o. Trzin) doda nova številka, s čimer 
želimo odkupiti zemljišče, parcela št. 113/10 in 113/1, ki predstavljata pešpot ob Pšati in 
zelenico, saj je Kraški zidar d.d. v stečaju, ki je lastnik predmetnih parcel v solastniškem 
deležu 95/100 od celote podal ponudbo za odkup, pri čemer se solastnik navedenih parcel v 
solastniškem deležu 5/100, to je IN.CO INVEST d.o.o. tudi strinja s prodajo svojega 
solastniškega deleža. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2976


Dalje želimo, da se v razpredelnici pod točko 2. Načrt razpolaganja z zemljišči v oddelku A. 
ZEMLJIŠČA, (vse nepremičnine ležijo v občini Trzin in k. o. Trzin) dodajo nove številke, s čimer 
želimo, na osnovi vlog mejašev, prodati dele parcel. In sicer želimo prodati del parcele št. 
1646/129, to je del zemljišča, ki predstavlja nadaljevanje parcele št. 1646/128, saj ima ta del 
najemnik v najemu, sedaj del le tega želi odkupiti, ostali del pa bi imel še vedno v najemu.  
 
Prodati želimo del parcele št. 872/10, ki meji na parcelo št. 872/7 na podlagi vloge za odkup 
mejaša, ki uzurpira del parcele št. 872/10 in bomo na ta način uredili medsebojna razmerja. 
Prodati želimo še del parcele št. 1020/2 v izmeri 20 m² v delu na podlagi vloge mejaša, 
preostali del 576 m², bi bil predmet menjave ali pa bi se prodal na javni dražbi. Na navedenih 
parcelah tudi ne poteka gospodarska javna infrastruktura. Ker imajo parcele status javnega 
dobra je potrebno najprej izvesti parcelacijo, nato bo moral občinski svet odvzeti status 
javnega dobra novonastali parceli in šele na to bo možno skleniti posel. 
 
V razpredelnici pod točko 2. Načrt razpolaganja z zemljišči v oddelku A. ZEMLJIŠČA, (vse 
nepremičnine ležijo v občini Trzin in k. o. Trzin) se spremeni vsebina številke 43 in sicer se je 
na občini Trzin oglasila lastnica spodnjega stanovanja na Ul. Kamniškega bataljona 2 z željo 
po odkupu fundusa zemljišča na navedenem naslovu. Morda nekateri svetniki poznate 
navedeno problematiko, za ostale pa povzemamo stanje in ugotovitve. Iz sedaj zbranih listin 
izhaja sledeče. Leta 1966 sta brat in sestra A.H. in A.T. podpisala poravnavo, kjer sta si parc. 
št. 877 razdelila kot solastnino, dokler sistem družbene lastnine ne bi omogočil etažiranja in 
vzpostavitve etažne lastnine. Ker listina ni bila zemljiškoknjižno izvedena, je leta 1974 tedanji 
lastnik navedeno parcelo in objekt na njem, menjal z Birojem 71 oz. Občino Domžale, pri 
čemer je v pogodbi jasno napisano, da ni lastnik mansardnega stanovanja, ki tudi ni predmet 
prodaje. Med tem je lastnik mansardnega stanovanja postala M.H. po sklepu o dedovanju. 
Občina Domžale pa je spodnje stanovanje brez fundusa prodala po «Jazbinškovem 
stanovanjskem zakonu tedanji uporabnici«. Sedanja lastnica je stanovanje podedovala. Ker 
predmet prodaje ni bil fundus, je sedaj izrazila pripravljenost, da to izvede in, da se zadeva 
uredi. Glede na vse navedeno, predlagamo, da občina proda ½ parc. št. 877 k.o. Trzin sedanji 
lastnici spodnjega stanovanja, lastnici mansarde pa prizna lastninsko pravico kot izhaja iz 
priloženih listin. Solastnici bi tako lahko nadalje urejali medsebojna razmerja oz. poskrbeli za 
etažiranje. 
 
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 (Uradni list RS, št. 86/10, 7/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 
14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)  je Občinski svet 
Občine Trzin na 19. redni seji, dne 12. 04. 2017 sprejel  

 
S K L E P  

  
Sprejme se sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Trzin za leto 2016 in 2017. 
  
Številka: 19-9/2017                                                                                               Župan 
Datum: 12.04.2017                           Peter Ložar, l.r.    



Predlog sprememb in dopolnitev Načrta: 
 
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. 86/10, 7/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 
14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) je Občinski svet 
Občine Trzin na 19. redni seji, dne 12. 04. 2017 sprejel  
 

Spremembo in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za 
leto 2016 in 2017 

 
V  Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017 se: 
 

- v tč. 1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine Trzin (vse nepremičnine 
ležijo v občini Trzin in k. o. Trzin) dodata novi številki 

 

40
a. 

parc. št. 111/69, v izmeri 33 m² 
(ID znak: parcela 1961 111/69) 
in parc. št. 111/70, v izmeri 47 
m² (ID znak: parcela 1961 
111/70) 
 
 

3.200,00  Nakup parc. št. 111/69, v izmeri 33 
m², (ID znak: parcela 1961 111/69) in 
parc. št. 111/70, v izmeri 47 m², (ID 
znak 1961 111/70), ki je v lasti Kraški 
zidar d.d. – v stečaju in predstavljajo 
dostop do rekreacijskih površin. 
 

40 
c. 

parc. št. 113/10, v izmeri 219 m² 
(ID znak: parcela 1961 113/10) 
in parc. št. 113/1, v izmeri 392 
m² (ID znak: parcela 1961 
113/1) 

24.440,00 Nakup parc. št. 113/10 v izmeri 219 
m² (ID znak: parcela 1961 113/10) in 
parc. št. 113/1, v izmeri 392 m² (ID 
znak: parcela 1961 113/1), ki sta v 
lasti Kraški zidar d.d. – v stečaju in 
IN.CO INVEST d.o.o. in predstavljajo 
pešpot ob Pšati in zelenico. 

Številka »564.550,00« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj«  se črta in nadomesti s 
številko  »592.190,00«. 
 
V  Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017 se: 
 

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

 

82. del parc. št. 1646/129, v 
približni izmeri 15 m² (ID znak: 
parcela 1961 1646/129)  
 

1.350,00 Prodaja dela parc. št. 1646/129, v 
izmeri 15 m², (ID znak: parcela 1961 
1646/129) na podlagi vloge za odkup 
mejaša.  
 

83. del parc. št. 872/10, v približni 
izmeri 100 m² (ID znak: parcela 
1961 872/10)  

8.000,00 Prodaja dela parc. št. 872/10 v izmeri 
100 m² (ID znak: parcela 1961 
872/10) na podlagi vloge za odkup 
mejaša. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2976


84. parc. št. 1020/2, v izmeri 596 m² 
(ID znak: parcela 1961 1020/2)  

59.000,00 Prodaja dela parc. št. 1020/2, v izmeri 
20 m² na podlagi vloge za odkup 
mejaša, preostali del parc. št. 1020/2, 
v izmeri 576 m² (ID znak: parcela 
1961 1020/2) se menja ali proda na 
javni dražbi. 

 
- v tč. 2. Načrt razpolaganja z zemljišči (vse nepremičnine ležijo v občini Trzin in k. o. 

Trzin) spremeni vsebina pod zaporedno številko: 
 

43. prodaja ½ parc. št. 877 in 
priznanje lastninske pravice na 
½ parc. št. 877, parcela meri 50 
m² (ID znak: parcela 1961 877) 

1.000,00 Prodaja ½ parc. št. 877 sedanji 
lastnici spodnjega stanovanja 
objekta, ki stoji na predmetni parceli, 
lastnici mansarde pa se prizna 
lastninska pravice na preostanku ½ 
parc. št. 877. 

 
Številka »412.334,84« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s 
številko »480.684,84«. 
 
Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 
2016 in 2017 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in prične veljati naslednji dan po 
objavi.  
 
Številka: 19-9/2017                                                                                                    Župan 
Datum: 12.04.2017                             Peter Ložar l.r.    
         
 
 
 



 
Nepremičnina parc. št. 111/69, k.o. Trzin 
 
 
 
 

 
Nepremičnina parc. št. 111/70, k.o. Trzin 
 
 
 
 
    



 
 

 
Nepremičnina parc. št. 113/10, k.o. Trzin 
 
 
 

 
Nepremičnina parc. št. 113/1, k.o. Trzin 
 
 
 
 



 
Del nepremičnine parc. št. 1646/129, k.o. Trzin 
 
 
 

 
Del nepremičnine parc. št. 872/10, k.o. Trzin 
 
 
 
 
 
 



 
Nepremičnina parc. št. 1020/2, k.o. Trzin 
 
 
 

Nepremičnina parc. št. 877, k.o. Trzin 


