
 
 

     

 
 

 

DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                 Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
 
OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
  
Številka zadeve: 9000-0004/2017-24 
Datum: 27.09.2017 
 
 
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 21. redni seji, dne 27. 09. 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) dodajo nove številke 

 

40d parc. št. 947, v izmeri 374 m² 
(ID znak: parcela 1961 947/0),  
 
 

7.500,00   Nakup dela parc. št. 947, v izmeri cca. 374 
m², (ID znak: parcela 1961 947/0), kjer že 
zdaj poteka cesta oz. stopnišče. Velikost 
celotne parcele je 5341 m², vendar Občina 
Trzin je zainteresirana le v manjši, vzhodni 
del parcele. 
 

40e Parc. št. 114/12 v izmeri 98 
m² (ID znak: parcela 1961 
114/12), parc. št. 114/15 v 
izmeri 58 m² (ID znak: parcela 
1961 114/15) in parc. št. 
114/16 v izmeri 82 m² (ID 
znak: parcela 1961 114/16) 

8.498,98 Nakup parc. št. 114/12 v izmeri 98 m² (ID 
znak: parcela 1961 114/12), parc. št. 114/15 
v izmeri 58 m² (ID znak: parcela 1961 
114/15) in parc. št. 114/16 v izmeri 82 m² 
(ID znak: parcela 1961 114/16), kjer poteka 
javna cesta oz. ulica Za hribom. 

40.f Parc. št. 636/2 v izmeri 9.357 
m² (ID znak: parcela 1961 
636/2), parc. št. 636/3 v 
izmeri 4.486 m² (ID znak: 
parcela 1961 636/3) in parc. št. 
636/5 v izmeri 840 m² (ID 
znak: parcela 1961 636/5) 

34.860,00 Občina Trzin bi na podlagi menjalne 
pogodbe s Skladom kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS pridobila dele predmetnih 
nepremičnin v Mlakah ob plinarni. 
Predmetne parc. št. bi se menjale s parc. št. 
1572/3, k.o. Trzin, ki je v lasti občine Trzin. 
Gre za menjavo ceste za cesto. 

40.g Parc. št. 630/9 v izmeri 78 m² 
(ID znak: parcela 1961 630/9) 
in parc. št. 634/6 v izmeri 3 
m² (ID znak: parcela 1961 
634/6) 

3.500,00 Nakup parc. št. 630/9 v izmeri 78 m² (ID 
znak: parcela 1961 630/9) in parc. št. 634/6 
v izmeri 3 m² (ID znak: parcela 1961 634/6), 
ki predstavljata javno cesto oz. pločnik javne 
ceste. 

 

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 »897.190,00« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko  
»951.548,98«. 
 
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: 

 

89. 
 
 

parc. št. 1581/3, v izmeri 94 m² 
(ID znak: parcela 1961 1581/3) 
in parc. št. 1581/4 v izmeri 12 
m² (ID znak: parcela 1961 
1581/4) 
 

12.000,00 Prodaja parc. št. 1581/3 v izmeri 94 m² 
(ID znak: parcela 1961 1581/3) in parc. št. 
1581/4 v izmeri 12 m² (ID znak: parcela 
1961 1581/4) v starem delu Trzina v 
namen zaokrožitve parcele oz. 
funkcionalnega zemljišča in zaradi nakupa 
zemljišča pod zgradbo. 
 

90. Parc. št. 1572/3 v izmeri 996 m² 
(ID znak: parcela 1961 1572/3) 

34.860,00 Občina Trzin bi na podlagi menjalne 
pogodbe s Skladom kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS odsvojila predmetno 
nepremičnino v Mlakah ob plinarni. 
Predmetna parc. št. bi se menjala za dele 
parc. št. 636/2, 636/3 in 636/5, vse k.o., ki 
so v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS. Gre  torej za menjavo ceste za 
cesto. 
 

91. Parc. št. 1574/6 v izmeri 40 m² 
(ID znak parcela 1961 1574/6) 

2.500,00 Prodaja parc. št. 1574/6 v izmeri 40 m² 
(ID znak parcela 1961 1574/6) v namen 
zaokrožitve parcele. 

92. Parc. št. 1574/5 v izmeri 55 m² 
(ID znak parcela 1961 1574/5) 

3.500,00 Prodaja parc. št. 1574/5 v izmeri 55 m² 
(ID znak parcela 1961 1574/5) v namen 
zaokrožitve parcele. 

 
Številka »571.997,64« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko 
»624.857,64«.  
 
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: 21-8/2017                                                                                                                                
 
                                                                                                                            ŽUPAN: 
                                                                                                                        Peter LOŽAR  
                                                          
 
 
 
 
Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/2017, z dne 28.09.2017, 

- arhiv, tu (2 x). 


