
 
 

     

 
 

 

TRR: 01386-0100001846                  DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                 Šifra neposrednega uporabnika občinskega 
proračuna:7684 
OBČINA TRZIN 
Župan Peter Ložar 
 
Številka: 9-5/2015 
Datum:  21.10.2015 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE TRZIN 
 
ZADEVA:   SPREMEMBA IN DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM 

PREMOŽENJEM OBČINE TRZIN ZA LETO 2015 in 2016 
 
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, 
75/12, 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) 

 
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 leto 2015 in 2016 (Uradni 
vestnik OT, št. 11/14) želimo dopolniti tako, da se v načrtu v razpredelnici A.  ZEMLJIŠČA , doda nova 
številka , s čimer želimo na dražbi prodati parc. št. 1244/176 k.o. Trzin v OIC Trzin, ki ji je občinski svet 
na prejšnji seji odvzel status javnega dobra. Navedeno parcelo želimo že dalj časa  prodati, bila je že v 
načrtu prodaje, a smo jo med tem časom, ker ni bilo interesa po nakupu, izločili iz načrta. Zemljišče se 
nahaja v OIC Trzin in ima oviran dostop. Zemljišče je obremenjeno s kanalizacijo, zato bo na njem 
ustanovljena služnost. Trenutno je zemljišče urbano vendar glede na OPN kot samostojno zemljišče 
ne more biti gradbena parcela.  
 
Na osnovi vloge zainteresiranega kupca za zemljišče parc. št. 1569/22 k.o. Trzin, ki se nahaja ob 
Ljubljanski cesti, menimo, da je prodaja smiselna. Zemljišče je izven območja komunalne 
infrastrukture in  ga kupec potrebuje za zaokrožitev svoje gradbene parcele. 
 
Odbor za okolje in prostor je v prejšnjem mandatu ob obravnavi načrta ravnanja predlagal županu, da 
poskuša pridobiti solastniške deleže ostalih lastnikov na zemljišču parc. št. 70/1 k.o. Trzin, ki je v 
solastnini Občine Trzin in denacionalizacijskih upravičencev. Del parc. št. 70/1 k.o. Trzin je dejansko 
cesta, del gradbeno zemljišče, ki je preozko za samostojno gradnjo.  Letos smo morali po odredbi 
gradbenega inšpektorja odstraniti lesen objekt, ki je bil nevarna gradnja. Po pogovorih s solastniki 
smo od nekaterih pridobili načelno soglasje za nakup, zato je sedaj smiselno, da vsaj od večine 
odkupimo delež. Za izvedbo le tega, nakup uvrščamo v načrt. 
 

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, 75/12, 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) je Občinski svet Občine Trzin na 9. redni seji, 11. novembra 2015 sprejel  
 

S K L E P  
  
Sprejeme se sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za 
leto 2015 in 2016. 
  
Številka: 9-5/2015                  Župan 
Datum: 11.11.2015             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, 75/12, 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) je Občinski svet Občine Trzin na 9. redni seji, 11. novembra 2015 sprejel  
 
Spremembo  in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015 

in 2016 
 
V  Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in  2016 se v tč. 1. 
 Načrt pridobivanja nepremičnega  premoženja Občine Trzin, doda: 

 
43.a k.o. 1961- Trzin, parc. št. 70/1, 

v izmeri 675 m², (ID 1961-
70/1-0)  
 

20.000,00 Del parc. št. 70/1 k.o. Trzin je dejansko 
cesta, del gradbeno zemljišče, ki je 
preozko za samostojno gradnjo. 
Zemljišče je delno v lasti fizičnih oseb, 
delno v lasti občine 445/675. Kupujemo 
solastniške deleže oz. 230 m².  

Številka »360.195,00« v rubriki »Orientacijska vrednost  skupaj«  se črta in nadomesti s številko  
»380.195,00«. 
 
V  Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in  2016 se v tč. 3 . 

 Načrt razpolaganja z zemljišči pod rubriko A. ZEMLJIŠČA, doda:  
 
88. k.o. 1961- Trzin, parc. št. 

1244/176, v izmeri 500 m², (ID 
1961-1244/176-0)  
 

60.000,00 Zemljišče je v OIC Trzin in ima oviran dostop 
ter je obremenjeno s kanalizacijo. Trenutno 
je zemljišče urbano in na njem ni mogoče 
graditi, ker po OPN ni samostojna gradbena 
parcela. 

89. k.o. 1961- Trzin, parc. št. 
1569/22, v izmeri 45 m², (ID 
1961-1569/22-0)  
 

4.500 Zemljišče se nahaja ob Ljubljanski cesti, kjer 
bo obstoječi objekt porušen in zgrajene 
nove  stanovanjske hiše. Zemljišče je izven 
območja komunalne infrastrukture. 

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
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


Številka »414.489,84« v rubriki »Orientacijska vrednost  skupaj«  se črta in nadomesti s številko  
»478.989,84«. 
 
Sprememba  in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in 
2016 se objavi v  Uradnem vestniku Občine Trzin prične veljati naslednji dan po objavi.  
 
Številka: 9-5 /2015                                                                                                                    Župan 
Datum: 11.11.2015                                Peter Ložar l.r.    
            


