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OBČINA TRZIN 

Občinski svet 

  
Številka zadeve: 900-0007/2023-17 

Datum: 15. 2. 2023 

 
Na podlagi 16. in 77. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno 

prečiščeno besedilo), 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 3. redni seji, dne 15. februarja 2023, 

sprejel  

 
Spremembe Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023 

 
V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023 se: 

- v tč. 1. Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Trzin se spremeni besedilo pod 

zaporednimi številkami 43., 44. in 45.: 

43. Parc. št. 119/47 (ID znak: 

parcela 1961 119/47) 

zemljišče 79 m² 30.000,00 Odkup parc. št. 

119/47 v izmeri 79 

m², ki v naravi 

predstavlja 6 

asfaltiranih parkirišč. 

44. Parc. št. 119/31 (ID znak: 

parcela 1961 119/31), 

parc. št. 119/42 (ID znak: 

parcela 1961 119/42) 

zemljišči 1928 m² 200.000,00 Odkup parc. št. 

119/31 v izmeri 1797 

m² in parc. št. 119/42 

v izmeri 131 m², ki v 

naravi predstavljata 

makadamsko 

parkirišče za Centrom 

Ivana Hribarja. 

45. Deli stavbe št. 1617, in 

sicer posamične dele št.: 

5 (ID znak: del stavbe 

1961-1617-5),  

7 (ID znak: del stavbe 

1961-1617-7),  

9 (ID znak: del stavbe 

1961-1617-9),  

22 (ID znak: del stavbe 

1961-1617-22),  

23 (ID znak: del stavbe 

1961-1617-23),  

24 (ID znak: del stavbe 

1961-1617-24). 

Posamezni 

deli stavbe 

 

 

 
315,3 m² 
 
329,8 m² 
 
329,8 m² 
 
55,9 m² 
 
56,3 m² 
 
23,5 m² 
 

1.800.000,00 Odkup posameznih 

delov stavbe št. 1617, 

ki v naravi 

predstavljajo 

poslovne prostore v 

Centru Ivana 

Hribarja. 
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Deli stavbe št. 1590, in 

sicer posamične dele št.: 

289 (ID znak: dela stavbe 

1961-1590-289), 

290 (ID znak: dela stavbe 

1961-1590-290), 

291 (ID znak: dela stavbe 

1961-1590-291), 

308 (ID znak: dela stavbe 

1961-1590-308), 

309 (ID znak: dela stavbe 

1961-1590-309), 

310 (ID znak: dela stavbe 

1961-1590-310), 

311 (ID znak: dela stavbe 

1961-1590-311), 

312 (ID znak: dela stavbe 

1961-1590-312), 

313 (ID znak: dela stavbe 

1961-1590-313), 

314 (ID znak: dela stavbe 

1961-1590-314), 

315 (ID znak: dela stavbe 

1961-1590-315), 

316 (ID znak: dela stavbe 

1961-1590-316), 

317 (ID znak: dela stavbe 

1961-1590-317). 

 
 

12,5 m² 

 

12,5 m² 

 

12,5 m² 

 

15,0 m² 

 

15,0 m² 

 

15,0 m² 

 

15,0 m² 

 

15,0 m² 

 

15,0 m² 

 

15,0 m² 

 

15,0 m² 

 

15,0 m² 

 

15,0 m² 

 
Odkup posameznih 
delov stavbe št. 1590, 
ki v naravi 
predstavljajo 
parkirišča v garažni 
hiši pod Centrom 
Ivana Hribarja, za 
potrebe zdravstvene 
dejavnosti in 
dejavnosti Občine 
Trzin. 

 

Številka »3.336.300,00« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko 

»3.420.300,00«.                                                                                                                 

 

Spremembe Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023 prične veljati 

naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 

 

Številka: 478-0036/2021-6     

 

 

                                                                                                                                Župan Občine Trzin 

                                                                                                                                      Peter LOŽAR 

 

 

 

Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/2023, z dne 16. 2. 2023,  

- arhiv, tu. 


