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OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
  
Številka zadeve: 900-0009/2021-10 
Datum: 24. 9. 2021 
 
Na podlagi 16. 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 4. dopisni seji, ki je potekala od 22. do 24. 
septembra 2021, sprejel  
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet soglaša, da župan uveljavi predkupno pravico na javni dražbi na nepremičninah 
parcelna številka 938/1, 938/7, 941/5, 942/7 in 942/8, vse k. o. 1961 Trzin po izklicni ceni 
oziroma za maksimalno 10 % višjo skupno vrednost od izklicnih cen. 

 
2. Spremeni se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2021 (Uradni 

vestnik Občine Trzin, št. 9/19, 3/20, 11/20, 2/21 in 11/21), tako da se v točki. 1. Načrta 
pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Trzin doda nova številka: 

 

65. Parc. št. 938/1 (ID znak: 
parcela 1961 938/1), parc. št. 
938/7 (ID znak: parcela 1961 
938/7), parc. št. 941/5 (ID 
znak: parcela 1961 941/5), 
parc. št. 942/7 (ID znak: 
parcela 1961 942/7) in parc. 
št. 942/8 (ID znak: parcela 
1961 942/8) 

zemljišča 1568 m² 32.099,69 Odkup zemljišč od 
podjetja Gorica SGP d.d. 
– v stečaju, na podlagi 
uveljavitve predkupne 
pravice, za namene 
vzdrževanja komunalne 
infrastrukture in 
odprave neustavnega 
stanja. 

 
Številka »3.365.095,00« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko 
»3.397.194,69«. 

 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, pri čemer 1. tč. velja z dnevom sprejema na 
Občinskem svetu, druga točka pa dan po objavi v Uradnem vestniku. 
 
Številka: 351-0214/2021-2                                                                                                                  
    
                                                                                                                                     Župan Občine Trzin 
                                                                                                                                           Peter LOŽAR 
 

Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 17/2021, z dne 27. 9. 2021, 

- arhiv, tu. 
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