
 
 

     

 
 

 

TRR: 01386-0100001846                  DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                 Šifra neposrednega uporabnika občinskega 
proračuna:7684 
OBČINA TRZIN 
Župan Peter Ložar 
 
Številka: 20-11/2017 
Datum:  24.05.2017 
 
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 zemljišča, na katerih je predvidena športna javna 
infrastruktura v ŠRP v Mlakah. Gre za parcele 860, 861/1 in 858, vse k.o. Trzin, ki so v lasti 
HETA Asset Resolution, družba za financiranje d.o.o., kjer je predvidena izgradnja 
nogometnega igrišča. 
V razpredelnici pod točko 2. Načrt razpolaganja z zemljišči (vse nepremičnine ležijo v občini 
Trzin in k. o. Trzin) se prodajajo nepremičnine parc. št. 104/17, parc. št. 872/20 in parc. št. 
872/10, vse k.o. Trzin na podlagi vlog za odkup mejašev zaradi zaokrožitve oz. povečanja 
parcel. Po opravljeni parcelaciji je možen odkup nepremičnin parc. št. 872/20 in parc. št. 
872/10, obe k.o. Trzin, v Mlakah, le v tistem delu, pod katerim ne poteka občinska 
gospodarska javna infrastruktura. 
 
 

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


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 20. redni seji, dne 14. 06. 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: 20-11/2017                                                                                               Župan 
Datum: 14.06.2017                           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 20. redni seji, dne 14. 06. 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 (nepremičnine 
ležijo v občini Trzin in k. o. Trzin) doda nova številka 

 

40č parc. št. 860, v izmeri 17.077 
m² (ID znak: parcela 1961 
860/0), parc. št. 861/1, v 
izmeri 12.240 m² (ID znak: 
parcela 1961 861/1) in parc. 
št. 858, v izmeri 16.189 m² (ID 
znak: parcela 1961 858/0). 
 
 

305.000,00  Nakup parc. št. 860, v izmeri 17.077 
m², (ID znak: parcela 1961 860/0), 
parc. št. 861/1, v izmeri 12.240 m², 
(ID znak: parcela 1961 861/1) in parc.  
št. 858, v izmeri 16.189 m² (ID znak: 
parcela 1961 858/0), ki so v lasti 
HETA Asset Resolution, družba za 
financiranje d.o.o. –  za postavitev 
športne javne infrastrukture v ŠRP v 
Mlakah. 
 

 
Številka »592.190,00« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s 
številko  »897.190,00«. 
 

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


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) se dodajo nove številke: 

 

86. 
 
 

parc. št. 104/17, v izmeri 9 m² 
(ID znak: parcela 1961 104/17)  
 

720,00 Prodaja parc. št. 104/17 v starem 
delu Trzina, v izmeri 9 m² (ID znak: 
parcela 1961 104/17) na podlagi 
vloge za odkup.  

87. parc. št. 872/20, v izmeri 424 m² 
(ID znak: parcela 1961 872/20) 

20.000,00 Prodaja parc. št. 872/20 v Mlakah, 
cca. 250 m² (ID znak: parcela 1961 
872/20) na podlagi vloge za odkup.  

88. Parc. št. 872/10, v izmeri 892 m² 
(ID znak: parcela 1961 872/10) 

70.592,80 Prodaja parc. št. 872/10 v Mlakah, 
cca 800 m² (ID znak: parcela 1961 
872/10) na podlagi vlog za odkup. 

 
Številka »480.684,84« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s 
številko »571.997,64«.  
 
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: 20-11/2017                                                                                                   Župan 
Datum: 14.06.2017                             Peter Ložar l.r.    
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nepremičnina parc. št. 860, k.o. Trzin 
 
 
 
 
    
 
 

 
Nepremičnina parc. št. 861/1, k.o. Trzin 
 
 



 
Nepremičnina parc. št. 858, k.o. Trzin 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nepremičnina parc. št. 104/17, k.o. Trzin 
 
 



 
 

 
Nepremičnina parc. št. 872/20, k.o. Trzin 
 
 

 
Nepremičnina parc. št. 872/10, k.o. Trzin 


