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OBČINA TRZIN 

Občinski svet 

  

Številka zadeve: 900-0001/2020-12 

Datum: 4. 3. 2020 

 

Na podlagi 18. in 76. člena Statuta občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, 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 11. redni seji, dne 4. marca 2020, sprejel  

 

Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2020  

 

V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2020 se: 

 

- v tč. 1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Trzin dodajo nove številke: 

54. Parc. št. 1049/4 (ID znak: parcela 

1961 1049/4) 

9.000,00 

 

Nakup zemljišča parc. št. 1049/4, v izmeri 

234 m² (ID znak: parcela 1961 1049/4), saj 

gre za zemljišče, ki je javna infrastruktura. 

55. Parc. št. 1170/3 (ID znak: parcela 

1961 1170/3), parc. št. 1170/1 (ID 

znak: parcela 1961 1170/1), parc. 

št. 1165/2 (ID znak: parcela 1961 

1165/2), parc. št. 1171/4 (ID znak: 

parcela 1961 1171/4), parc. št. 

1164/3 (ID znak: parcela 1961 

1164/3), parc. št. 1163/4 (ID znak: 

parcela 1961 1163/4), parc. št. 

1166/3 (ID znak: parcela 1961 

1166/3), parc. št. 1179/1 (ID znak: 

parcela 1961 1179/1), parc. št. 

1180/9 (ID znak: parcela 1961 

1180/9), parc. št. 1180/11 (ID 

znak: parcela 1961 1180/11), 

parc. št. 1180/10 (ID znak: parcela 

1961 1180/10) 

92.000,00 Nakup zemljišč, v skupni izmeri cca 2625 

m², saj gre za zemljišča, kjer poteka 

občinska infrastruktura. 

56. Parc. št. 1573/17 (ID znak: parcela 

1961 1573/17) 

2.500,00 Nakup zemljišča parc. št. 1573/17, v izmeri 

70 m² (ID znak: parcela 1961 1573/17), saj 

gre za zemljišče, kjer poteka občinska 

infrastruktura. 

 

Številka »2.923.810,00« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko 

»3.027.310,00«. 
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V  Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2020 se: 

 

- v tč. 2. Načrt razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Trzin dodajo nove številke: 

 

37. Parc. št. 1573/35 (ID znak: parcela 

1961 1573/35) 

27.000,00 Prodaja delov zemljišča parc. št. 1573/35, v 

izmeri cca 320 m² (ID znak: parcela 1961 

1573/35), za namene zaokrožitve 

funkcionalnega zemljišča. Občina parcele ne 

potrebuje za izvajanje svojih nalog. 

 

Številka »551.563,13« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko 

»578.563,13«.                                                                                                                   

 

Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2020 se objavi v Uradnem 

vestniku Občine Trzin in prične veljati naslednji dan po objavi.  

              

 

Številka: 11-7.1/2020                                                                                                                   

  

                                                                                                                                    ŽUPAN: 

                                                                                                                                Peter LOŽAR  

  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/2020, z dne 5. 3. 2020, 

- arhiv, tu (2 x). 


