
 
 

     

 
 

 

DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                 Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
 

OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
  

Številka zadeve: 9000-0003/2017-17 
Datum: 14.06.2017 
 
 
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), dela 
parc. št. 861/1, (ID znak: parcela 1961 
861/1) in dela parc.  št. 858, (ID znak: 
parcela 1961 858/0) -  za postavitev 
športne javne infrastrukture v ŠRP v 
Mlakah. Preostali del zadnjih dveh 
parcel je predviden  za sodno 
poravnavo, ki teče med lastnikom in 
lastnikom sosednjega zemljišča. 
Zmanjšanje zemljišč pa ne vpliva na 
interes občine, saj je tam zeleni pas. 
Lastnik je na osnovi pogajanj 
neformalno izrazil namero, da bi prodal 
po ceni 7,2 EUR/m². 

 
Številka »592.190,00« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko  
»897.190,00«. 
 
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) se dodajo nove številke: 

 
 
 
 

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


 

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: 20-10/2017     
                                                                                                                             
 
                                                                                                                            ŽUPAN: 
                                                                                                                        Peter LOŽAR 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 5/2017, z dne 15.06.2017, 

- arhiv, tu (2 x). 


