
OBČINA TRZIN 

Občinski svet 
  

 
Številka zadeve: 9000-0005/2016-23 
Datum: 15.06.2016 
 
 
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-1l, 14/15-ZUUJFO, 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 14. redni seji, 15. junija 2016 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: 
 
1) v tč. 2 Načrt razpolaganja z zemljišči pod rubriko A. ZEMLJIŠČA, doda: 
 

79. Zazidljivo zemljišče parc. št.  
1646/146–v izmeri 40 m², k.o. 
Trzin  
(ID 1961-1646/146-0) 

4.000,00 Prodaja dela parcele- ohišnica, na željo 
lastnika hiše- občina zemljišča ne potrebuje 
za izvajanje svojih nalog. 

80. zemljišče parc. št.  1655/4–v 
izmeri 88 m², k.o. Trzin  
(ID 1961-1655/4-0) 

7.000,00 Prodaja dela zemljišča,  zemljišče ob Pšati, ki 
je dejansko funkcionalno zemljišče k 
objektu, zaradi ureditve  etaže lastnine. 

 
Številka »423.509,84« v rubriki »Orientacijska vrednost  skupaj«  se črta in nadomesti s številko  
»434.509,84«. 
 
 
2) v tč. 2 Načrt razpolaganja z zemljišči pod rubriko B. STANOVANJA IN POSLOVNI 

PROSTORI, doda: 
 

2. 1591/5, 1591/42, 1591/43, 
1591/44, 1951/45, 1591/46, 
1591/57, 1591/58, 1591/59, 
1594/8, 1594/11, 1593/1 vse 
k.o. Sveti Anton (otok Krk, 
Vantačići) v skupni izmeri 2.537 
kvadratnih metrov, stavba pa 
meri 519 kvadratnih metrov. 
Delež občine je 6,2%. 
 

35.000,00 Mladinski dom na Krku v Vantačićih, ki ga 
večinski lastniki nameravajo/-mo prodati. 

 
Številka »45.000,00« v rubriki »Orientacijska vrednost  skupaj«  se črta in nadomesti s številko  
»80.000,00«. 
 



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: 14-9/2016     
                                  
                                                                                                                         ŽUPAN: 
                                                                                                                        Peter Ložar  
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 7/2016, z dne 16.06.2016, 

- arhiv, tu (2 x) 


