URADNI VESTNIK OBČINE TRZIN - št. 7/2012, 17. oktober 2012

URADNI VESTNIK
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona
o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB 2,
76/08, 100/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Zakona
o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06-UPB1, 66/06 Odl.
US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 70/08,
108/09, 48/12, 57/12), Statuta občine Trzin (Uradni
vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06, 8/06),
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trzin
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/08, 5/12) in Odloka
o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
ter spremembe in dopolnitve Odloka (Uradni vestnik
Občine Trzin, št. 11/07, 3/09, 6/10) na 18. redni seji,
dne 10. 10. 2012 sprejel

Občinski svet Občine Trzin po obravnavi predloga
Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2013, ki
vključuje predlog Odloka o spremembah Proračuna
Občine Trzin za leto 2013, predlog Sprememb
Proračuna Občine Trzin za leto 2013 – splošni del,
predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto
2013 – posebni del, predlog Sprememb Načrta
razvojnih programov Občine Trzin za leto 20122015 in Obrazložitev predloga Sprememb Proračuna
Občine Trzin za leto 2013, ugotavlja, da je predlog v
celoti ustrezno pripravljen.
Občinski svet sprejme Predlog Sprememb Proračuna
Občine Trzin za leto 2013 v predloženem besedilu
vključno s sprejetima amandmajema.

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je v okviru predloga
Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2013 in
predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2014 v prvi
obravnavi, seznanil z Investicijskim programom za
nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale –
Kamnik in ga potrdil.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 18-1.1/2012		
Datum: 10.10.2012		

SKLEP

Odlok o spremembah Proračuna Občine Trzin za leto
2013 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin,
drugi sprejeti deli Sprememb Proračuna Občine Trzin
za leto 2013 se objavijo na spletni strani Občine Trzin.
Spremembe Proračuna Občine Trzin za leto 2013
začnejo veljati v osmih dneh po objavi, uporabljati pa
se začnejo 1. januarja 2013.
Številka: 18-1.2/2012		
Datum: 10.10.2012		

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS,
št. 94/07 – UPB 2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/0715, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in
40/2012-ZUJF), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS,
št. 11/2011-UPB4 in 110/2011-ZDIU12), Zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/2006UPB1, 123/2006-ZFO-1, 57/2008-ZFO-1A, 36/2011
in 40/2012-ZUJF), Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS,
št. 86/2010) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik
Občine Trzin, št. 2/1999, 4/2000, 5/2003, 2/2006 in
8/2006) je občinski svet Občine Trzin na 18. redni
seji, 10.10.2012 sprejel

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS,
št. 94/07 – UPB 2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/0715, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in
40/2012-ZUJF), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS,
št. 11/2011-UPB4 in 110/2011-ZDIU12), Zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/2006UPB1, 123/2006-ZFO-1, 57/2008-ZFO-1A, 36/2011
in 40/2012-ZUJF), Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS,
št. 86/2010) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik
Občine Trzin, št. 2/1999, 4/2000, 5/2003, 2/2006 in
8/2006) je občinski svet Občine Trzin na 18. redni
seji, 10.10.2012 sprejel
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Odlok

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

1. SPLOŠNA DOLOČBA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela
proračuna)

o spremembah Proračuna Občine Trzin
za leto 2013

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Trzin za leto 2013
določajo spremembe proračuna, postopki izvrševanja
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine
in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem
besedilu: proračun).

V splošnem delu proračuna so za leto 2013 prikazani
prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni
kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/
podskupina
NAMEN
kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
700
Davki na dohodek in dobiček
703
Davki na premoženje
704
Domači davki na blago in storitve
706
Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711
Takse in pristojbine
712
Globe in druge denarne kazni
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
714
Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721
Prihodki od prodaje zalog
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
722
premoženja
73
PREJETE DONACIJE
730
Prejete donacije iz domačih virov
731
Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
741
proračuna Evropske unije
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
40
400
401

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
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v evrih
SPREMEMB.
PRORAČUNA 2013
5.019.742
3.885.956
2.762.695
1.916.185
766.900
79.610
0
1.123.261
1.012.656
2.500
63.600
10.005
34.500
115.000
45.000
0
70.000
0
0
0
684.378
684.378
0
334.408
334.408
5.480.066
1.361.717
434.327
75.373
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402
403
409
41
410
411
412
413
414
42
420
43
431
432

B. RAČUN

75
750
751
752

44
440
441
442

C. RAČUN

Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
investicijski transferi proračunskim uporabnikom

780.716
0
71.301
1.235.114
152.600
637.429
126.607
318.478
0
2.716.459
2.716.459
166.775
138.100
28.675

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANKLJAJ (I.-II.)

- 460.323

FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJILIH IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
Prejeta vračila danih posojil
Prodaja kapitalskih deležev
Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH
DELEŽEV(440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
Dana posojila
Povečanja kapitalskih deležev in naložb
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA POSOJILA - DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
FINANCIRANJA

50
500

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
Domače zadolževanje

55
550

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12.2012 - ocena
126

- 460.323
460.323
650.000
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske
porabe, glavne programe in podprograme, predpisane
s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavkpodskupin kontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani
Občine Trzin.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans
proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem
delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega
uporabnika) med glavnimi programi v okviru
posameznega področja proračunske porabe odloča
na predlog neposrednega uporabnika župan, ki o
vsakem tovrstnem posegu obvesti občinski svet v
skladu z zakonom.
Obsežnejše prerazporeditve pravic porabe oziroma
spremembe proračuna se na predlog župana izvedejo
z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)

6. člen
(poročanje o izvrševanju proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavkekonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov,
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena
ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o
varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 71/93 in 87/01),
ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu;
2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se
uporabi za namene, določene z zakonom,
3. prihodek od turistične takse, ki se uporabi za
namene, določene z zakonom,
4. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega
stvarnega premoženja,
5. odškodnine iz naslova zavarovanj,
6. prihodki iz naslova vračila telekomunikacijskih
sredstev, ki so namenjeni za vlaganja v
telekomunikacijsko in informacijsko infrastrukturo,
7. prihodki in naslova najemnine Doma starejših
Trzin, ki so namenjeni investicijskemu vzdrževanju
Doma starejših Trzin,
8. prihodki od najemnin JKP Prodnik d.o.o., ki so
namenjeni investicijskemu vzdrževanju vodovoda
in druge komunalne infrastrukture,
9. prihodki od najemnin JP CČN Domžale-Kamnik,
ki so namenjeni investicijskemu vzdrževanju
skupnih objektov in naprav za čiščenje in odvajanje
odpadnih voda,
10. prihodki iz naslova koncesij za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo,
11. morebitne donacije občini in sponzorstva.

Župan o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi
polovici leta poroča občinskemu svetu praviloma
v mesecu juliju, konec leta oziroma z zaključnim
računom pa o celoletnem izvrševanju in realizaciji
proračuna v preteklem letu.
7. člen
(prevzemanje obveznosti za večletne naložbe)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je
vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah
v sprejetem proračunu.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2013 prevzame
obveznosti za namene, za katere so načrtovane
pravice porabe v letu 2013 in ki zapadejo v plačilo
v letu 2014, v višini 60 odstotkov obsega pravice
porabe na podskupinah kontov znotraj podprograma,
načrtovanih v proračunu za leto 2014, v letu 2013 pa
lahko prevzame obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu
2015, do višine 40 odstotkov obsega pravic porabe,
za namene, ki so načrtovani v proračunu za leto 2013
po podskupinah kontov znotraj podprograma.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena
ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska
pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca
na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo
elektrike, telefona, vode, komunalnih in drugih storitev,
potrebnih za operativno delovanje neposrednih
uporabnikov.
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Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik
neposrednega
uporabnika
lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za
več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja
župan.
12. člen
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine in
najema pod vrednostjo 10.000 EUR v posameznem
primeru sprejme župan.
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme
župan.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov
na podlagi odločitve občinskega sveta.

V primeru spremenjenih prostorskih potreb občine, ki
jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih
okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko
župan oz. upravljavci nepremičnega premoženja občine
sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Višino
sredstev določi občinski svet s posebnim sklepom.

9. člen
(proračunski skladi)

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po 49.
členu ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini
23.767,04 evrov.

13. člen
(zadolževanje občine in proračunskih uporabnikov
ter javnih podjetij)

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega
v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov
po uveljavitvi proračuna.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena
ZJF do višine 10.000 evrov župan in o porabi
sredstev obvešča občinski svet v okviru rednih poročil
o izvrševanju proračuna.

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila
dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta
2013 lahko zadolži do višine 320.076,52 EUR.
Neposredni in posredni proračunski uporabniki in
javna podjetja se lahko zadolžujejo, če pridobijo
soglasje Občinskega sveta Občine Trzin.

O uporabi sredstev proračunske rezervacije, ki se
oblikuje v višini 47.534,09 evrov odloča župan in o
porabi sredstev obvešča občinski svet v skladu z
zakonom.

14. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in
na spletni strani Občine Trzin in začne veljati naslednji
dan po objavi.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
OBČINE
10. člen
(odpis manjšega dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 EUR odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.
11. člen
(upravljanje prostih denarnih sredstev)

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Posebni del Sprememb Proračuna Občine Trzin za
leto 2013 in Načrt razvojnih programov Občine Trzin
za leto 2012- 2015 se skupaj z razširjenim splošnim
delom Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto
2013 objavijo na spletni strani Občine Trzin in začnejo
veljati hkrati z Odlokom o Spremembah Proračuna
Občine Trzin za leto 2013.
Številka: 18-1.2.1/2012
Datum: 10.10.2012		
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ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.
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Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS,
št. 94/07 – UPB 2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/0715, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in
40/2012 - ZUJF), Zakona o javnih financah (Ur.l.
RS, št. 11/2011-UPB4), Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 32/2006-UPB1, 123/2006-ZFO1, 57/2008-ZFO-1A in 36/2011), Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l.
RS, št. 86/2010, 75/2012) in Statuta Občine Trzin
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/1999, 4/2000,
5/2003, 2/2006 in 8/2006) je Občinski svet Občine
Trzin na 18. redni seji, 10. 10. 2012 sprejel

SKLEP
Skupna vrednost pravnih poslov, ki niso predvideni v
Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Trzin za leto 2013 in jih lahko sklenejo župan oz.
upravljavci stvarnega premoženja občine Trzin, je
lahko največ 20 % skupne vrednosti Načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto
2013.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin
Številka: 18-1.2a/2012
Datum: 10.10.2012		

Na podlagi 18. in 76. člena Statuta Občine Trzin
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06
in 08/06), Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti- ZSPDSLS (Uradni
list RS, št. 86/2010), Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/2011 in 42/2012) je Občinski svet Občine
Trzin na 18. redni seji dne 10.10.2012 sprejel

Načrt

ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Trzin za leto 2014
1. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA (Občina Trzin- nakup)

orientacijska
vrednost
(v EUR)

Zap.
št.

opis stvarnega premoženja (parc. št.,
dejanska raba po GURS, izmera, ID)

1.

parc. št. 878/5 - dvorišče v izmeri 3 m2
(ID 1961-878/5-0)

2.

parc. št. 878/6 - dvorišče v izmeri 4 m2
(ID 1961-878/6-0)

280,00

3.

parc. št. 878/1- dvorišče v izmeri 5 m2
(ID 1961-878/1-0)

350,00

4.

parc. št. 850/21- cesta v izmeri 82 m2
(ID 1961-850/21-0)
parc. št. 48/7- pot v izmeri 20 m2
(ID 1961-48/7-0)

4.100,00

6.

parc. št. 48/6 - pot v izmeri 35 m2
(ID 1961-48/6-0)

1.400,00

7.

parc. št. 48/5 - pot v izmeri 96 m2
(ID 1961-48/5-0)

3.840,00

5.

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

210,00

800,00
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obrazložitev

Pridobitev z načrtovano menjavo za parcelo
(+ prodaja) št. 878/8, 885/11,1573/26, 1573/27,
1573/29 za potrebe stopnic- javne poti
Pridobitev z načrtovano menjavo za parcelo
(+ prodaja) št. 878/8, 885/11,1573/26, 1573/27,
1573/29 za potrebe stopnic- javne poti
Pridobitev z načrtovano menjavo za parcelo
(+ prodaja) št. 878/8, 885/11,1573/26, 1573/27,
1573/29 za potrebe stopnic- javne poti
Odkup za potrebe ulice Kratka pot.
Del zemljišča v trasi Jemčeva c. in ob Jemčevi
c.- menjava za del parc. št. 1568 in 1170/1 in
menjava zaradi zaokrožitve gradbene parcele
v zasebni lasti in za gradbeno parcelo za javno
pot na polje (Brodič)
Del zemljišča v trasi Jemčeva c. in ob Jemčevi
c.- menjava za del parc. št. 1568 in 1170/1 in
menjava zaradi zaokrožitve gradbene parcele
v zasebni lasti in za gradbeno parcelo za javno
pot na polje (Brodič)
Del zemljišča v trasi Jemčeva c. in ob Jemčevi
c.- menjava za del parc. št. 1568 in 1170/1 in
menjava zaradi zaokrožitve gradbene parcele
v zasebni lasti in za gradbeno parcelo za javno
pot na polje (Brodič)
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8.

parc. št. 182/3 - pot v izmeri 139 m2
(ID 1961-182/3-0)

5.560,00

9.

parc. št. 167/2 - vodotok v izmeri 84 m2
(ID 1961-167/2-0)

3.360,00

10. parc. št. 173/2 - vodotok v izmeri 8 m2
(ID 1961-173/2-0)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

parc. št. 104/4 - pot v izmeri 53 m2
(ID 1961-104/4-0)
parc. št. 1192/6 - funkcionalni objekt v
izmeri 283 m2 (ID 1961-1192/6-0)
parc. št. 1192/7 - funkcionalni objekt v
izmeri 63 m2 (ID 1961-1192/7-0)
parc. št. 1284/6 - gozd v izmeri
1897 m2 (ID 1961-1284/6-0)
parc. št. 1284/11- gozd v izmeri
422 m2 (ID 1961-1284/11-0)
parc. št. 1051/2 - pašnik v izmeri
321 m2 (ID 1961-1051/2-0)
(odkup cca 100 m2)
parc. št. 1265/6 - travnik v izmeri
426 m2 (ID 1961-1265/6-0)
parc. št. 1646/141 - travnik v izmeri
7 m2 (ID 1961-1646/141-0)
parc. št. 112 - cesta v izmeri 40 m2
(ID1961-112/0-0)
parc. št. 630/9 - cesta v izmeri 78 m2
(ID 1961-630/9-0)
parc. št. 838/22 - cesta v izmeri 41 m2
(ID 1961-838/22-0)
parc. št. 838/24 - cesta v izmeri 42 m2
(ID 1961-838/24-0)
parc. št. 839/1 - cesta v izmeri 13 m2
(ID 1961-839/1-0)
parc. št. 839/3 - cesta v izmeri 7 m2
(ID 1961-839/3-0)
parc. št. 842/8 - cesta v izmeri 4 m2
(ID 1961-842/8-0)
parc. št. 1569/20 - cesta v izmeri 16 m2
(ID1961-1569/20-0)
parc. št. 634/6 - cesta v izmeri 3 m2
(ID 1961-634/6-0)
parc. št. 851/3 - travnik v izmeri 235 m2
(ID 1961-851/3-0)

320,00

1.590,00
8.490,00

Del zemljišča v trasi Jemčeva c. in ob Jemčevi
c.- menjava za del parc. št. 1568 in 1170/1 in
menjava zaradi zaokrožitve gradbene parcele
v zasebni lasti in za gradbeno parcelo za javno
pot na polje (Brodič)
Del zemljišča v trasi Jemčeva c. in ob Jemčevi
c.- menjava za del parc. št. 1568 in 1170/1 in
menjava zaradi zaokrožitve gradbene parcele
v zasebni lasti in za gradbeno parcelo za javno
pot na polje (Brodič)
Del zemljišča v trasi Jemčeva c. in ob Jemčevi
c.- menjava za del parc. št. 1568 in 1170/1 in
menjava zaradi zaokrožitve gradbene parcele
v zasebni lasti in za gradbeno parcelo za javno
pot na polje (Brodič)
Odkup za potrebe Mengeške ceste

49.000,00

Odkup med OIC Trzin in štiripasovnico za
parkirišča in kolesarsko stezo
Odkup med OIC Trzin in štiripasovnico za
parkirišča in kolesarsko stezo
Odkup za potrebe ulice Gmajna

10.000,00

Odkup za potrebe ulice Gmajna

3.000,00

Odkup cca. 100 m2 za obstoječo cesto
po geodetski odmeri

12.740,00

Menjava za parcelo št. 1260/6 in 1260/25- sodna poravnava- menjava za ulico
Odkup za obstoječo Reboljevo ulico

1.890,00

210,00
2.200,00
4.290,00
2.255,00
2.310,00
715,00
385,00
220,00
880,00
165,00
11.750,00
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Odkup na trasi Ljubljanske ceste po geodetski
odmeri za potrebe ulice
Odkup na trasi Ljubljanske ceste po geodetski
odmeri za potrebe ulice
Odkup na trasi Ljubljanske ceste po geodetski
odmeri za potrebe ulice
Odkup na trasi Ljubljanske ceste po geodetski
odmeri za potrebe ulice
Odkup na trasi Ljubljanske ceste po geodetski
odmeri za potrebe ulice
Odkup na trasi Ljubljanske ceste po geodetski
odmeri za potrebe ulice
Odkup na trasi Ljubljanske ceste po geodetski
odmeri za potrebe ulice
Odkup na trasi Ljubljanske ceste po geodetski
odmeri za potrebe ulice
Odkup na trasi Ljubljanske ceste po geodetski
odmeri za potrebe ulice
Nakup za potrebe izgradnje pločnika
oz. menjava za parc. 1581/2, 1581/3, 1581/4
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29. parc. št. 114/12 - cesta v izmeri 98 m2
(ID 1961-114/12-0)
30. parc. št. 114/15 - cesta v izmeri 58 m2
(ID 1961-114/15-0)
31. parc. št. 114/16 - cesta v izmeri 82 m2
(ID 1961-114/16-0)
32. parc. št. 1227/2 - gozd v izmeri
15213 m2 (odkup cca. 850 m2)
(ID 1961-1227/2-0)
33. parc. št. 1227/9 - cesta v izmeri
1323 m2 (ID 1961-1227/9-0)
34. parc. št. 1227/11 - pot v izmeri 64 m2
(ID 1961-1227/11-0)
35. parc. št. 232/3 - cesta v izmeri 402 m2
(ID 1961-232/3-0)
36. parc. št. 1171/2 - cesta v izmeri
140 m2 (ID 1961-1171/2-0)
37. parc. št. 1171/3 - njiva v izmeri
212 m2 (ID 1961-1171/3-0)
38. parc. št. 1042/5 - gozd v izmeri 54 m2
(ID 1961-1042/5-0)
39. parc. št. 111/74 - travnik v izmeri
95 m2 (ID 1961-111/74-0)
40. parc. št. 1267/7 - gozd v izmeri 44 m2
(ID 1961-1267/7-0)
41. parc. št. 943/2 - gozd v izmeri 174 m2
(ID 1961-943/2-0)
42. parc. št. 944/3 - njiva v izmeri 223 m2
(ID 1961-944/3-0) (odkup celega ali le
del zemljišča)
43. parc. št. 943/1 - gozd v izmeri 2081 m2
(ID 1961-943/1-0) (odkup cca. 240 m2)
44. parc. št. 944/4 - gozd v izmeri 4 m2
(ID 1961-944/4-0)
45. parc. št. 529 - stanovanjska stavba v
izmeri 288 m2 (odkup cca. 78 m2)
(ID 1961-529/0-0)
46. parc. št. 1570/6 - cesta v izmeri 173 m2
(odkup cca. 8 m2) (ID 1961-1570/6-0)
47. parc. št. 892/19 - sadovnjak v izmeri
111 m2 (ID 1961-892/19-0)
48. parc. št. 1181/15 - cesta v izmeri
374 m2 (ID 1961-1181/15-0)
49. parc. št. 1224/5 - pot v izmeri 225 m2
(ID 1961-1224/5-0)
50. parc. št. 1225/5 - pot v izmeri 5 m2
(ID 1961-1225/5-0)
Orientacijska vrednost skupaj

4.900,00
2.900,00
4.100,00
60.000,00
66.150,00
3.200,00
20.100,00
7.000,00

Nakup zemljišča v obstoječi trasi ulice
Za hribom
Nakup zemljišča v obstoječi trasi ulice
Za hribom
Nakup zemljišča v obstoječi trasi ulice
Za hribom
Nakup za gradnjo nove vstopne ceste za
OIC Trzin
Nakup za gradnjo nove vstopne ceste za
OIC Trzin
Nakup za gradnjo nove vstopne ceste za
OIC Trzin
Nakup zemljišča na Grajski cesti

1.620,00

Zemljišče v območju NT4/1 in NT1/3 prej
(T-4, T-12)- povezovalna cesta (predkup)
Zemljišče v območju NT4/1 in NT1/3 prej
(T-4, T-12)- povezovalna cesta (predkup)
Menjava za parcelo št. 1045/2

4.750,00

Pridobitev za potrebe izgradnje pločnika

2.640,00

Pridobitev za potrebe ulice Brodišče.

7.000,00

Pridobitev zemljišča za potrebe vodohrana.

9.000,00

Pridobitev zemljišča za potrebe
Ulice za hribom.

9.600,00

Pridobitev zemljišča za potrebe
Ulice za hribom.
Pridobitev zemljišča za potrebe vodohrana.

10.600,00

160,00
4.680,00

Menjava cca. 78 m2 za parcelo 1570/18 in del
1570/19

400,00

Menjava cca. 8 m2 za parcelo 1570/18 in del
1570/19
Menjava za parc. št. 1577/6

4.100,00
24.310,00
14.625,00
325,00

Razdružitev lastnine med Občino Trzin in
podjetjem Biring Invest, d.o.o..
Razdružitev lastnine med Občino Trzin in
podjetjem Biring Invest, d.o.o..
Razdružitev lastnine med Občino Trzin in
podjetjem Biring Invest, d.o.o..

394.470,00

Opomba: cene v načrtu pridobivanja občinskega nepremičnega premoženja so informativne.
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2. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM (Občina Trzin- prodaja)
A. ZEMLJIŠČA
opis stvarnega
Zap. premoženja (parc. št.,
št.
dejanska raba
po GURS, izmera, ID)
1. parc. št. 119/21 travnik v izmeri 134 m2
(ID 1961-119/21-0)
2.
3.

parc. št. 923/11 travnik v izmeri 60 m2
(ID 1961-923/11-0)
parc. št. 1020/2 gozd v izmeri 596 m2
(ID 1961-1020/2-0)

orientacijska
vrednost
(v EUR)

5.360,00

2.720,00
18.465,00

4.

parc. št. 1568 cesta v izmeri 1734 m2
(ID 1961-1568/0-0) (le
manjši del zemljišča)

14.000,00

5.

parc. št. 877 stanovanjska stavba v
izmeri 50 m2
(ID 1961-877/0-0)
parc. št. 1572/7neplodno v izmeri 7 m2
(ID 1961-1572/7-0)
parc. št. 1572/8 neplodno v izmeri 235 m2
(ID 1961-1572/8-0)
parc. št. 1572/9 neplodno v izmeri 212 m2
(ID 1961-1572/9-0)
parc. št. 1600/25 neplodno v izmeri 307 m2
(ID 1961-1600/25-0)

1.000,00

6.
7.
8.
9.

250,00
8.500,00
7.600,00
860,00

10. parc. št. 1600/47 neplodno v izmeri 54 m2
(ID 1961-1600/47-0)

150,00

parc. št. 1600/48 neplodno v izmeri 59 m2
(ID1961-1600/48-0)

160,00

11.

obrazložitev
Manjša, že odmerjena parcela, ki se v skladu
z že sprejetim sklepom OS proda lastnikom
sosednje stavbne parcele, saj občina zemljišča
ne potrebuje za izvajanje svojih nalog
Manjša parcela, ki leži med dvema zasebnima
zazidanima stavbnima parcelama- občina
zemljišča ne potrebuje za izvajanje svojih nalog
Prodaja oz. menjava s sosedi-(predvidoma
menjava za del zemljišča v trasi ulice v OIC
Trzin); občina zemljišče za izvajanje svojih
nalog ne potrebuje
Opuščena javna pot na območju NT4/1 prej T
12; predvidoma delna menjava za enakovredna
zemljišča v trasi Jemčeve c. in ob Jemčevi c.občina zemljišča za izvajanje svojih nalog ne
potrebuje
Stavbišče objekta, ki je v lasti dveh etažnih lastnic- občina zemljišča ne potrebuje za izvajanje
svojih nalog
Bivše javno dobro- pot, ki teče čez dvorišče, ki
ga že uporabljajo zainteresirani kupci- občina
zemljišča ne potrebuje za izvajanje svojih nalog
Bivše javno dobro- pot, ki teče čez dvorišče, ki
ga že uporabljajo zainteresirani kupci- občina
zemljišča ne potrebuje za izvajanje svojih nalog
Bivše javno dobro- pot, ki teče čez dvorišče, ki
ga že uporabljajo zainteresirani kupci- občina
zemljišča ne potrebuje za izvajanje svojih nalog
Zemljišče na območju Jemčeve c., namenjena
v glavnem za menjavo zaradi zaokrožitve gradbene parcele v zasebni lasti in za gradbeno
parcelo za javno pot na polje (Brodič)- občina
zemljišča za izvajanje svojih nalog ne potrebuje
Zemljišče na območju Jemčeve c., namenjena
v glavnem za menjavo zaradi zaokrožitve gradbene parcele v zasebni lasti in za gradbeno
parcelo za javno pot na polje (Brodič)- občina
zemljišča za izvajanje svojih nalog ne potrebuje
Zemljišče na območju Jemčeve c., namenjena
v glavnem za menjavo zaradi zaokrožitve gradbene parcele v zasebni lasti in za gradbeno
parcelo za javno pot na polje (Brodič)- občina
zemljišča za izvajanje svojih nalog ne potrebuje
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predvidena
metoda
razpolaganja

neposredna
pogodba
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba

neposredna
pogodba
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba

neposredna
pogodba

neposredna
pogodba
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12. parc. št. 1600/49 neplodno v izmeri 8 m2
(ID 1961-1600/49-0)

25,00

13. parc. št. 1632/2 travnik v izmeri 78 m2
(ID 1961-1632/2-0)

4.680,00

14. parc. št. 1646/116 travnik v izmeri 209 m2
(ID 1961-1646/116-0)
(le del zemljišča)
15. parc. št. 1646/115 travnik v izmeri 300 m2
(ID 1961-1646/115-0)
(le del zemljišča)
16. parc. št. 1649/38 pot v izmeri 3816 m2
(ID 1961-1649/38-0)
(le del zemljišča)
17. parc. št. 1646/661 dvorišče v izmeri 41 m2
(ID 1961-1646/661-0)
18. parc. št. 1646/662 travnik v izmeri 380 m2
(ID 1961-1646/662-0)
(le del zemljišča)
19. parc. št. 1646/54 travnik v izmeri 404 m2
(ID 1961-1646/54-0)
(le del zemljišča)
20. parc. št. 1646/1 travnik v izmeri 255 m2
(ID 1961-1646/1-0)
(le del zemljišča)
21. parc. št. 807/80 dvorišče v izmeri 383 m2,
stan. stavba 28 m2
(ID 1961-807/80-0)
(le del zemljišča)
22. parc. št. 1260/6 gozd v izmeri 100 m2
(ID 1961-1260/6-0)
23. parc. št. 1260/25 gozd v izmeri 237 m2
(1961-1260/25-0)
24. parc. št. 878/8 travnik v izmeri 2 m2
(ID 1961-878/8-0)

2.400,00

Zemljišče na območju Jemčeve c., namenjena
v glavnem za menjavo zaradi zaokrožitve gradbene parcele v zasebni lasti in za gradbeno
parcelo za javno pot na polje (Brodič)- občina
zemljišča za izvajanje svojih nalog ne potrebuje
Prodaja po dogovoru, sklenjenem še v času
bivše Občine Domžale zaradi izgradnje
Kidričeve ulice- občina zmeljišče za izvajanje
svojih nalog ne potrebuje
Prodaja dela parcele- ohišnica, na željo lastnika
hiše- občina zemljišča ne potrebuje za izvajanje
svojih nalog

neposredna
pogodba

neposredna
pogodba
neposredna
pogodba

2.400,00

Prodaja dela parcele- ohišnica, na željo lastnika neposredna
hiše- občina zemljišča ne potrebuje za izvajanje pogodba
svojih nalog

2.400,00

Prodaja dela parcele- ohišnica, na željo lastnika neposredna
hiše- občina zemljišča ne potrebuje za izvajanje pogodba
svojih nalog

2.400,00

Prodaja dela parcele- ohišnica, na željo lastnika
hiše- občina zemljišča ne potrebuje za izvajanje
svojih nalog
Prodaja dela parcele- ohišnica, na željo lastnika
hiše- občina zemljišča ne potrebuje za izvajanje
svojih nalog

2.400,00

neposredna
pogodba
neposredna
pogodba

2.400,00

Prodaja dela parcele- ohišnica, na željo lastnika neposredna
hiše- občina zemljišča ne potrebuje za izvajanje pogodba
svojih nalog

2.400,00

Prodaja dela parcele- ohišnica, na željo lastnika neposredna
hiše- občina zemljišča ne potrebuje za izvajanje pogodba
svojih nalog

2.700,00

Prodaja dela parcele- ohišnica, na željo lastnika neposredna
hiše- občina zemljišča ne potrebuje za izvajanje pogodba
svojih nalog

3.780,00

Menjava za parc. št. 1265/6- sodna poravnava

neposredna
pogodba

8.960,00

Menjava za parc. št. 1265/6- sodna poravnava

neposredna
pogodba

120,00

Manjši, odmerjeni del pravokotnih parcel ob
neposredna
Ulici Kamniškega batalojna, namenjeni delno
pogodba
za menjavo (za parc. št. 878/5, 878/6 in 878/1),
delno za prodajo lastnikoma sosednje zazidane
stavbne parcele- občina zemljišča ne potrebuje
za izvajanje svojih nalog.
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25. parc. št. 885/11 pašnik v izmeri 5 m2
(ID 1961-885/11-0)

300,00

26. parc. št. 1573/26 cesta v izmeri 38 m2
(ID 1961-1573/26-0)

2.280,00

27. parc. št. 1573/27 cesta v izmeri 10 m2
(ID 1961-1573/27-0)

600,00

28. parc. št. 1573/29 cestav izmeri 7 m2
(ID 1961-1573/29-0)

420,00

29. parc. št. 802/2 travnik v izmeri 872 m2
(ID 1961-802/2-0)
30. parc. št. 250/1 njiva v izmeri 2862 m2
(ID 1961-250/1-0)

9.550,00
24.500,00

31. parc. št. 1581/2 cesta v izmeri 463 m2
(ID 1961-1581/2-0)

9.260,00

32. parc. št. 1581/3 cesta v izmeri 94 m2
(ID 1961-1581/3-0)

1.880,00

33. parc. št. 1581/4 - stan.
stavba v izmeri 12 m2
(ID 1961-1581/4-0)
34. parc. št. 1045/2 travnik v izmeri 54 m2
(ID 1961-1045/2-0)
35. parc. št. 1570/18 cesta v izmeri 68 m2
(ID 1961-1570/18-0)

240,00

1.620,00
6.800,00

Manjši, odmerjeni del pravokotnih parcel ob
Ulici Kamniškega batalojna, namenjeni delno
za menjavo (za parc. št. 878/5, 878/6 in 878/1),
delno za prodajo lastnikoma sosednje zazidane
stavbne parcele- občina zemljišča ne potrebuje
za izvajanje svojih nalog.
Manjši, odmerjeni del pravokotnih parcel ob
Ulici Kamniškega batalojna, namenjeni delno
za menjavo (za parc. št. 878/5, 878/6 in 878/1),
delno za prodajo lastnikoma sosednje zazidane
stavbne parcele- občina zemljišča ne potrebuje
za izvajanje svojih nalog.
Manjši, odmerjeni del pravokotnih parcel ob
Ulici Kamniškega batalojna, namenjeni delno
za menjavo (za parc. št. 878/5, 878/6 in 878/1),
delno za prodajo lastnikoma sosednje zazidane
stavbne parcele- občina zemljišča ne potrebuje
za izvajanje svojih nalog.
Manjši, odmerjeni del pravokotnih parcel ob
Ulici Kamniškega batalojna, namenjeni delno
za menjavo (za parc. št. 878/5, 878/6 in 878/1),
delno za prodajo lastnikoma sosednje zazidane
stavbne parcele- občina zemljišča ne potrebuje
za izvajanje svojih nalog.
Menjava za parc. št. 1171/2 in 1117/3- občina
zemljišča ne potrebuje za izvajanje svojih nalog
Menjava parcele s Skladom KZG ali lastnikom
zemljišča za potrebe obnove Mengeške cesterondo, lahko tudi ulic v Trzinu- občina zemljišča
ne potrebuje za izvajanje svojih nalog
Menjava za potrebe ulice Za hribom (114/12,
114/15,114/16), preostanek za parcelo št.
851/3- občina zemljišča ne potrebuje za izvajanje svojih nalog
Menjava za potrebe ulice Za hribom (114/12,
114/15,114/16), preostanek za parcelo št.
851/3- občina zemljišča ne potrebuje za izvajanje svojih nalog
Menjava za potrebe ulice Za hribom (114/12,
114/15,114/16), preostanek za parcelo št.
851/3- občina zemljišča ne potrebuje za izvajanje svojih nalog
Menjava za parcelo 1042/5- občina zemljišče
za izvajanje svojih nalog ne potrebuje

neposredna
pogodba

neposredna
pogodba

neposredna
pogodba

neposredna
pogodba

neposredna
pogodba
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba

Delno menjava za del parcele 529 in prodaja,
neposredna
zaradi dokončne zunanje ureditve na območju pogodba
ST2/1-1 prej T-3 - pri čemer se začasno zaradi
infrastrukture ustanovi služnost oz. se zahteva
od investitorja gradnje prestavitev le-te -realizacija sodne poravnave v zadevi Barca in
ostali lastniki stanovanj proti zavezancu- občina
zemljišče za izvajanje svojih nalog ne potrebuje
134

URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 7/2012, 17. oktober 2012
36. parc. št. 1570/19 cesta v izmeri 1091 m2
(ID 1961-1570/19-0)
(prodaja cca. 16 m2)

1.600,00

37. parc. št. 528/2 6.100,00
neplodno v izmeri 375 m2
(ID 1961-528/2-0)
(prodaja cca 41 m2)
38. parc. št. 1244/428 151.942,13
gozd v izmeri 1.273 m2
(ID 1961-1244/428-0)
39. parc. št. 1244/431 57.371,71
gozd v izmeri 891 m2
(ID 1961-1244/431-0)
40. parc. št. 528/1 - pašnik
8.400,00
v izmeri 188 m2
(ID 1961-528/1-0)
(prodaja cca. 56 m2)
41. parc. št. 5/5 360,00
sadovnjak v izmeri 4 m2
(ID 1961-5/5-0)
42. parc. št. 1244/99 3.100,00
pot v izmeri 9890 m2
(ID 1961-1244/99-0)
(prodaja cca. 31 m2)
43. parc. št. 1646/102 2.400,00
travnik v izmeri 386 m2
(ID 1961-1646/102-0)
(le del zemljišča)
44. parc. št. 1577/6 4.100,00
2
cesta v izmeri 82 m
(ID 1961-1577/6-0)
45. parc. št. 1252/9 1.800,00
2
gozd v izmeri 28 m
(ID 1961-1252/9-0)
(delež OT 2/3)
46. parc. št. 1252/1 14.000,00
gozd v izmeri 210 m2
(ID 1961-1252/1-0)
(delež OT 2/3)
Orientacijska vrednost skupaj 404.753,84

Menjava oz. prodaja cca. 16 m2 za izgradnjo
parkirišč zaradi dokončne zunanje ureditve na
območju ST2/1-1 prej T-3- realizacija sodne
poravnave v zadevi Barca in ostali lastniki
stanovanj proti zavezancu- občina zemljišče za
izvajanje svojih nalog ne potrebuje
Prodaja dela zemljišča (cca 41 m2) za potrebe
izgradnje uvozne rampe v garažo objekta B4
na območju ST2/1-1 prej T-3- občina zemljišče
za izvajanje svojih nalog ne potrebuje
Razdružitev lastnine med Občino Trzin in podjetjem Biring Invest, d.o.o.. Občina Trzin ima na
parceli solastniški delež v višini 2112/3362-tin.
Razdružitev lastnine med Občino Trzin in podjetjem Biring Invest, d.o.o.. Občina Trzin ima na
parceli solastniški delež v višini 2112/3362-tin.
Menjava oz. prodaja za izgradnjo parkirišč oz.
uvozne rampe zaradi izgradnje objekta B4 in
dokončnja zunanje ureditve na območju ST2/11 prej T-3- občina zemljišče za izvajanje svojih
nalog ne potrebuje
Prodaja dela zemljišča na katerem stoji zid sosednjega objekta- občina zemljišča ne potrebe
izvajanja svoji nalog
Prodaja dela zemljišča (cca 31 m2) za potrebe
ureditve lastništva že obstoječih zasebnih
parkirnih mest - občina zemljišča za izvajanje
svojih nalog ne potrebuje
Prodaja dela parcele- ohišnica, na željo lastnika
hiše- občina zemljišča ne potrebuje za izvajanja
svoji nalog

neposredna
pogodba

Menjava za parc. št. 892/19- občina zemljišča
ne potrebuje za izvajanje svojih nalog

neposredna
pogodba

neposredna
pogodba
razdružilna
pogodba
razdružilna
pogodba
neposredna
pogodba

neposredna
pogodba
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba

Prodaja deleža Občine Trzin (2/3) - občina
neposredna
zemljišča ne potrebuje za izvajanje svojih nalog pogodba
Prodaja deleža Občine Trzin (2/3) - občina
neposredna
zemljišča ne potrebuje za izvajanje svojih nalog pogodba

Opomba: cene v načrtu razpolaganja občinskega nepremičnega premoženja so informativne in bodo natančneje
določene na podlagi cenitvenih poročil, ki bodo izdelana pred pričetkom posamezne prodaje oziroma bodo cene
določene izkustveno na podlagi veljavne zakonodaje.
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B. STANOVANJA IN POSLOVNI PROSTORI
Zap. opis stvarnega premoženja
št. (parc. št., dejanska raba po
GURS, izmera, ID)
1. Stanovanje v izmeri 67,78 m2
- stavba št. 4516, stoječa na
parc. št. 4022/12 k.o. Domžale
(ID 1959-4516-1)
2.

Poslovni prostor v izmeri
26,70 m2- stavba št. 208,
posamezni del 102, stoječa na
parc. št. 95/5 k.o. Radomlje
(ID 1936-208-102)
Orientacijska vrednost skupaj

orientacijska
vrednost
(v EUR)

45.000,00

41.000,00

86.000,00

predvidena
obrazložitev
metoda
razpolaganja
javna dražba,
Zasedeno stanovanje v Domžalah,
Miklošičeva 1 c (67,78 m2)- stanovan- v primeru
je ni v občini Trzin in ekonomsko ni
neuspeha
rentabilno, zato je prodaja smiselna
neposredna
prodaja
Poslovni prostor v objektu
javna dražba,
Malin Radomlje (26,70 m2)
v primeru
zgrajen do tretje podaljšane faze
neuspeha
neposredna
prodaja

Opomba: cene v načrtu razpolaganja občinskega nepremičnega premoženja so informativne in bodo natančneje
določene na podlagi cenitvenih poročil, ki bodo izdelana pred pričetkom posamezne prodaje oziroma veljavne
zakonodaje.

C. OBJEKTI IN ZEMLJIŠČA NA PARCELAH V UPRAVLJANJU JP CČN DOMŽALE- KAMNIK d.o.o.
opis stvarnega, premoženja orientaZap.
cijska
(parc. št., dejanska raba po
vrednost
št.
GURS, izmera, ID)
(v EUR)

obrazložitev

predvidena
metoda
razpolaganja

1.

parc. št. 169/6 k.o. Študatravnik v izmeri 3530 m2
(ID 1963-169/6-0)

S prodajo idealnega deleža (450/10000) na
neposredna
nepremičninah zaradi pristopa dveh občin k
pogodba
nadgradnji infrastrukture CČN Domžale- Kamnik, se zmanjšajo stroški za nadgradnjo, ki jih
bomo nosili lastniki, kot tudi stroški obratovanja

2.

parc. št. 170/11 k.o. Študa pašnik v izmeri 111 m2
(ID 1963-170/11-0)

S prodajo idealnega deleža (450/10000) na
neposredna
nepremičninah zaradi pristopa dveh občin k
pogodba
nadgradnji infrastrukture CČN Domžale- Kamnik, se zmanjšajo stroški za nadgradnjo, ki jih
bomo nosili lastniki, kot tudi stroški obratovanja

3.

parc. št. 175/5 k.o. Študa zemljišče v izmeri 24991 m2
(ID1963-175/5-0)

S prodajo idealnega deleža (450/10000) na
neposredna
nepremičninah zaradi pristopa dveh občin k
pogodba
nadgradnji infrastrukture CČN Domžale- Kamnik, se zmanjšajo stroški za nadgradnjo, ki jih
bomo nosili lastniki, kot tudi stroški obratovanja

4.

parc. št. 175/4 k.o. Študa nijva v izmeri 456 m2
(ID 1963-175/4-0)

S prodajo idealnega deleža (450/10000) na
neposredna
nepremičninah zaradi pristopa dveh občin k
pogodba
nadgradnji infrastrukture CČN Domžale- Kamnik, se zmanjšajo stroški za nadgradnjo, ki jih
bomo nosili lastniki, kot tudi stroški obratovanja
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5.

parc. št. 176/9 k.o. Študa pašnik v izmeri 151 m2
(ID 1963-176/9-0)

S prodajo idealnega deleža (450/10000) na
neposredna
nepremičninah zaradi pristopa dveh občin k
pogodba
nadgradnji infrastrukture CČN Domžale- Kamnik, se zmanjšajo stroški za nadgradnjo, ki jih
bomo nosili lastniki, kot tudi stroški obratovanja

6.

parc. št. 176/11 k.o. Študa pašnik v izmeri 83 m2
(ID 1963-176/11-0)

S prodajo idealnega deleža (450/10000) na
neposredna
nepremičninah zaradi pristopa dveh občin k
pogodba
nadgradnji infrastrukture CČN Domžale- Kamnik, se zmanjšajo stroški za nadgradnjo, ki jih
bomo nosili lastniki, kot tudi stroški obratovanja

7.

parc. št. 177/4 k.o. Študa njiva v izmeri 144 m2
(ID 1963-177/4-0)

S prodajo idealnega deleža (450/10000) na
neposredna
nepremičninah zaradi pristopa dveh občin k
pogodba
nadgradnji infrastrukture CČN Domžale- Kamnik, se zmanjšajo stroški za nadgradnjo, ki jih
bomo nosili lastniki, kot tudi stroški obratovanja

8.

parc. št. 178/2 k.o. Študa njiva v izmeri 8 m2
(ID 1963-178/2-0)

S prodajo idealnega deleža (450/10000) na
neposredna
nepremičninah zaradi pristopa dveh občin k
pogodba
nadgradnji infrastrukture CČN Domžale- Kamnik, se zmanjšajo stroški za nadgradnjo, ki jih
bomo nosili lastniki, kot tudi stroški obratovanja

9.

parc. št. 179/6 k.o. Študa pašnik v izmeri 80 m2
(ID 1963-179/6-0)

S prodajo idealnega deleža (450/10000) na
neposredna
nepremičninah zaradi pristopa dveh občin k
pogodba
nadgradnji infrastrukture CČN Domžale- Kamnik, se zmanjšajo stroški za nadgradnjo, ki jih
bomo nosili lastniki, kot tudi stroški obratovanja

10. parc. št. 170/1 k.o. Študa travnik v izmeri 526 m2
(ID 1963-170/1-0)

S prodajo idealnega deleža (450/10000) na
neposredna
nepremičninah zaradi pristopa dveh občin k
pogodba
nadgradnji infrastrukture CČN Domžale- Kamnik, se zmanjšajo stroški za nadgradnjo, ki jih
bomo nosili lastniki, kot tudi stroški obratovanja

parc. št. 170/4 k.o Študa neplodno v izmeri 20 m2
(ID 1963-170/4-0)

S prodajo idealnega deleža (450/10000) na
neposredna
nepremičninah zaradi pristopa dveh občin k
pogodba
nadgradnji infrastrukture CČN Domžale- Kamnik, se zmanjšajo stroški za nadgradnjo, ki jih
bomo nosili lastniki, kot tudi stroški obratovanja

12. parc. št. 169/3 k.o. Študa posl. Stavba v izmeri 3 m2,
dvorišče v izmeri 107 m2
(ID 1963-169/3-0)

S prodajo idealnega deleža (450/10000) na
neposredna
nepremičninah zaradi pristopa dveh občin k
pogodba
nadgradnji infrastrukture CČN Domžale- Kamnik, se zmanjšajo stroški za nadgradnjo, ki jih
bomo nosili lastniki, kot tudi stroški obratovanja

13. parc. št. 169/4 k.o. Študa travnik v izmeri 262 m2
(ID 1963-169/4-0)

S prodajo idealnega deleža (450/10000) na
neposredna
nepremičninah zaradi pristopa dveh občin k
pogodba
nadgradnji infrastrukture CČN Domžale- Kamnik, se zmanjšajo stroški za nadgradnjo, ki jih
bomo nosili lastniki, kot tudi stroški obratovanja

14. parc. št. 170/9 k.o. Študa travnik v izmeri 370 m2
(ID 1963-170/9-0)

S prodajo idealnega deleža (450/10000) na
neposredna
nepremičninah zaradi pristopa dveh občin k
pogodba
nadgradnji infrastrukture CČN Domžale- Kamnik, se zmanjšajo stroški za nadgradnjo, ki jih
bomo nosili lastniki, kot tudi stroški obratovanja

11.
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15. parc. št. 176/4 k.o. Študa dvorišče v izmeri 28 m2
(ID 1963-176/4-0)

S prodajo idealnega deleža (450/10000) na
neposredna
nepremičninah zaradi pristopa dveh občin k
pogodba
nadgradnji infrastrukture CČN Domžale- Kamnik, se zmanjšajo stroški za nadgradnjo, ki jih
bomo nosili lastniki, kot tudi stroški obratovanja

16. parc. št. 176/7 k.o. Študa dvorišče v izmeri 65 m2
(ID 1963-176/7-0)

S prodajo idealnega deleža (450/10000) na
neposredna
nepremičninah zaradi pristopa dveh občin k
pogodba
nadgradnji infrastrukture CČN Domžale- Kamnik, se zmanjšajo stroški za nadgradnjo, ki jih
bomo nosili lastniki, kot tudi stroški obratovanja

17. parc. št. 176/6 k.o. Študa
- funk.objekt v izmeri 46 m2,
dvorišče v izmeri 80 m2
(ID 1963-176/6-0)

S prodajo idealnega deleža (450/10000) na
neposredna
nepremičninah zaradi pristopa dveh občin k
pogodba
nadgradnji infrastrukture CČN Domžale- Kamnik, se zmanjšajo stroški za nadgradnjo, ki jih
bomo nosili lastniki, kot tudi stroški obratovanja

18. parc. št. 177/2 k.o. Študa
- funk.objekt v izmeri 61 m2,
dvorišče v izmeri 190 m2
(ID 1963-177/2-0)

S prodajo idealnega deleža (450/10000) na
neposredna
nepremičninah zaradi pristopa dveh občin k
pogodba
nadgradnji infrastrukture CČN Domžale- Kamnik, se zmanjšajo stroški za nadgradnjo, ki jih
bomo nosili lastniki, kot tudi stroški obratovanja

19. parc. št. 179/4 k.o. Študa
- funk.objekt v izmeri 61 m2,
dvorišče v izmeri 1291 m2
(ID 1963-179/4-0)

S prodajo idealnega deleža (450/10000) na
neposredna
nepremičninah zaradi pristopa dveh občin k
pogodba
nadgradnji infrastrukture CČN Domžale- Kamnik, se zmanjšajo stroški za nadgradnjo, ki jih
bomo nosili lastniki, kot tudi stroški obratovanja

20. parc. št. 180/3 k.o. Študa posl.stavb. v izmeri 118 m2,
funk.objekt v izmeri 8 m2,
dvorišče v izmeri 4956 m2
(ID 1963-180/3-0)

S prodajo idealnega deleža (450/10000) na
neposredna
nepremičninah zaradi pristopa dveh občin k
pogodba
nadgradnji infrastrukture CČN Domžale- Kamnik, se zmanjšajo stroški za nadgradnjo, ki jih
bomo nosili lastniki, kot tudi stroški obratovanja

21. parc. št. 180/4 k.o. Študa dvorišče v izmeri 41 m2
(ID 1963-180/4-0)

S prodajo idealnega deleža (450/10000) na
neposredna
nepremičninah zaradi pristopa dveh občin k
pogodba
nadgradnji infrastrukture CČN Domžale- Kamnik, se zmanjšajo stroški za nadgradnjo, ki jih
bomo nosili lastniki, kot tudi stroški obratovanja

22. parc. št. 180/6 k.o. Študa dvorišče v izmeri 65 m2
(ID 1963-180/6-0)

S prodajo idealnega deleža (450/10000) na
neposredna
nepremičninah zaradi pristopa dveh občin k
pogodba
nadgradnji infrastrukture CČN Domžale- Kamnik, se zmanjšajo stroški za nadgradnjo, ki jih
bomo nosili lastniki, kot tudi stroški obratovanja

Orientacijska vrednost skupaj

26.115,00

Opomba: cene v načrtu razpolaganja občinskega nepremičnega premoženja so informativne in bodo natančneje
določene na podlagi cenitvenih poročil, ki bodo izdelana pred pričetkom posamezne prodaje oziroma veljavne
zakonodaje.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2014 se objavi v Uradnem vestniku Občine
Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 18-1.3/2012									
Datum: 10.10.2012									
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Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS,
št. 94/07 – UPB 2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/0715, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in
40/2012-ZUJF), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS,
št. 11/2011-UPB4 in 110/2011-ZDIU12), Zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/2006UPB1, 123/2006-ZFO-1, 57/2008-ZFO-1A, 36/2011
in 40/2012-ZUJF), Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS,
št. 86/2010) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik
Občine Trzin, št. 2/1999, 4/2000, 5/2003, 2/2006 in
8/2006) je občinski svet Občine Trzin na 18. redni
seji, 10.10.2012 sprejel

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin po prvi obravnavi predloga
Proračuna Občine Trzin za leto 2014, ki vključuje
predlog Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto
2014, predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2014
– splošni del, predlog Proračuna Občine Trzin za leto
2014 – posebni del, Načrt razvojnih programov Občine
Trzin za leto 2013-2016 in Obrazložitev predloga
Proračuna Občine Trzin za leto 2014, ugotavlja, da je
predlog v celoti ustrezno pripravljen.
Občinski svet sprejme Predlog Proračuna Občine
Trzin za leto 2014 v prvi obravnavi in nalaga
predlagatelju, da pri pripravi predloga za drugo
obravnavo upošteva predloge iz razprav na sejah
delovnih teles in občinskega sveta in iz delne javne
razprave, organizirane pred drugo obravnavo
predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2014.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin
in na spletni strani Občine Trzin in začne veljati dan
po objavi.
Številka: 18-1.4/2012		
Datum: 10.10.2012		

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
27/08 – Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21./07-18, 76/08,
79/09 in 51/10), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni
vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in
8/06) in 33. člena Poslovnika o delu občinskega sveta
Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/99,
10/00 in 5/04) na 18. redni seji 10. 10. 2012 sprejel

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom
o izvajanju nalog RCERO Ljubljana za leto 2011.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 18-4/2012		
Datum: 10.10.2012		

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o
lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB 2,
76/08, 100/08, 79/09, 51/2010 in 40/12 - ZUJF) in
Statuta občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin,
št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06, 8/06) na 18. redni seji, dne
10.10.2012 sprejel

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s tem, da
se zaradi uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih
financ, sejnine občinskih svetnikov, članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih organov
ter drugih predstavnikov Občine Trzin znižajo tako,
da letni znesek sejnin, ki se izplača posameznemu
članu občinskega sveta, ne bo presegal 7,5 % plače
župana brez dodatka na minulo delo in soglaša z
znižanjem. Odstotki se prilagodijo tako, da bodo
ustrezali zakonskim zahtevam. V letu 2012 se
odstotek za udeležbo člana občinskega sveta na redni
seji zniža na 5,0%, v prihodnjih letih pa se prilagodi
predvidenemu številu sej.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se
za časa veljavnosti Zakona o uravnoteženju financ.
Številka: 18-7/2012		
Datum: 10.10.2012		
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Na osnovi 14. člena Sklepa o določitvi kandidata za
člana Državnega sveta RS in o volitvah predstavnikov
Občine Trzin v volilno telo volilne enote (Ur. v. OT, št.
8/2002) in Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik OT, št.
2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) na predlog župana in
svetniških skupin Občinski svet Občine Trzin sprejema

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 18-8.2/2012		
Datum: 10.10.2012		

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

Sklep

o imenovanju volilnega odbora
za izvedbo volitev za predstavnika (elektorja) v
volilno telo za volitve predstavnika lokalnih interesov
v Državnem svetu v volilni enoti št. 2 za volitve 2012.

Na podlagi 10. člena Pravilnika o štipendiranju v
Občini Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 7/03, 12/10)
objavljam

RAZPIS

V volilni odbor se imenuje:
- Jožefa Valenčak, predsednica,
- Irena Habat, članica in
- Rok Florjančič, član.

za podelitev štipendije Občine Trzin
nadarjenim dijakom ali študentom
v Občini Trzin za šolsko oziroma študijsko
leto 2012/2013

Naloga volilnega odbora je izvedba volitev za
predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve
predstavnika lokalnih interesov v Državnem svetu v
volilni enoti št. 2 za volitve 2012.
Številka: 18-8.1/2012		
Datum: 10.10.2012		

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

1.
Občina Trzin razpisuje štiri štipendije za nadarjene
dijake ali študente. Občina bo podelila vse štiri
štipendije, če bo komisija prejela dovolj ustreznih
vlog, ki izpolnjujejo razpisane pogoje.
2.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o
lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB 2, 76/08,
100/08, 79/09, 51/2010 in 40/12 - ZUJF), Zakona
o državnem svetu (Ur.l.RS, št. 100/2005, UPB1 in
95/2011 Odl.US: U-I-167/10-7), Statuta Občine Trzin
(Ur. vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in
Sklepa o določitvi kandidata za člana Državnega
sveta RS in o volitvah predstavnikov Občine Trzin v
volilno telo volilne enote (Ur. v. OT, št. 8/2002) na 18.
redni seji, dne 10.10.2012 sprejel

Sklep

o izvolitvi predstavnika (elektorja) v volilno telo
za volitve predstavnika lokalnih interesov v
Državnem svetu v volilni enoti št. 2 za volitve 2012
Za predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve
predstavnika lokalnih interesov v Državnem svetu v
volilni enoti št. 2 za volitve 2012 je bil izvoljen Milan
KARČE, Trzin.

Štipendije se podeljujejo od 01.09.2012 dalje za
dijake in od 01.10.2012 dalje za študente. Mesečna
štipendija za dijake znaša 130,71 EUR, za študente
pa 172,31 EUR.
3.
Občinska štipendija se lahko dodeli vajencem,
dijakom in študentom, ki se izobražujejo po
dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih
z javno veljavnostjo, če so se prijavili na razpis in
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
- imajo stalno prebivališče v Občini Trzin,
- ob vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole
niso starejši od 18 let oziroma ob vpisu v 1. letnik
višješolskega ali visokošolskega izobraževanja
niso starejši od 26 let.
4.
Štipendijo za nadarjenega dijaka ali študenta lahko
pridobi dijak ali študent, ki:
- je v preteklem šolskem letu dosegel vsaj prav
dober uspeh (dijaki) oziroma ima vsaj prav dobro
(8) povprečno oceno vseh opravljenih izpitov,
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- je dejaven v društvenem, kulturnem, socialnem ali
športnem življenju Trzina,
- izkazuje umetniško ali športno nadarjenost ali če je
na področju izobraževanja dosegel javno priznan
uspeh ali izjemni dosežek v zadnjih dveh letih ter
- izpolnjuje splošne pogoje za pridobitev štipendije.
V primeru večjega števila kandidatov imajo prednost
pri izbiri kandidati z boljšim učnim oziroma študijskim
uspehom. V kolikor ima več kandidatov enak uspeh
oziroma enako oceno, se izbor naredi na podlagi
meril, ki se točkujejo, in sicer vsako predloženo
dokazilo, ki ni starejše od dveh let, z eno točko:
1. zlato priznanje oziroma prvo do tretje mesto na regijskem ali državnem tekmovanju;
2. nagrajeno umetniško ali raziskovalno delo ali
nagrajena diplomska naloga na regijskem ali
državnem nivoju;
3. mednarodno priznanje ali nagrada.

V primeru, ko se kandidat izobražuje v tujini, mora
v vlogi predložiti tudi dokazilo o akreditiranosti
izobraževalne ustanove in javne veljavnosti
izobraževalnega programa, ki ga pridobi s
strani institucije, ki izdaja taka dokazila v državi
izobraževanja, prevod dokumentacije ter ustrezno
primerjavo vrednotenja uspešnosti študija v tujini z
ocenami oz. vrednotenjem RS.
7.
Vlagatelji morajo popolne vloge za dodelitev štipendije
oddati najkasneje do 12. novembra 2012. Vloge se
pošljejo priporočeno ali se oddajo osebno na naslov:
OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin.
Vse dodatne informacije lahko dobite osebno ali pisno
na oddelku družbenih dejavnosti ali na telefonski
številki: 01/564 45 43.

Med kandidati z enakim uspehom oziroma enako oceno
je izbran kandidat z višjim številom doseženih točk.
5.
Kandidati vlogo za štipendijo oddajo na obrazcu
»Vloga za dodelitev občinske štipendije za nadarjene«.
Obrazec je na voljo v vložišču Občine Trzin, objavljen
pa je tudi na spletni strani Občine Trzin (www.trzin.si).

8.
Vloge za dodelitev štipendij bo obravnavala komisija
v skladu s 17. členom Pravilnika o štipendiranju v
Občini Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 7/03, 12/10)
Popolne in pravočasno prispele vloge dijakov in
študentov bo komisija obravnavala na prvi naslednji
seji po izteku roka za oddajo vlog.

6.

9.

Vlagatelji morajo k vlogi za dodelitev štipendije
priložiti:
- življenjepis,
- dokazilo o vpisu v tekoče šolsko oziroma študijsko
leto.
Vlogi je potrebno priložiti tudi dokazila, ki so zahtevana
v obrazcu vloge za štipendijo.
K prijavi na razpis morajo kandidati za štipendijo za
nadarjene poleg prilog iz prvega odstavka tega člena
priložiti tudi dokazilo o šolskem/študijskem uspehu
v preteklem letu, dokazilo o vključevanju v delo
trzinskih društev in organizacij, dokazila o dosežkih
na regijskem ali državnem tekmovanju, o prejetih
nagradah za umetniško ali raziskovalno delo na
regijskem ali državnem nivoju, o nagrajeni diplomski
nalogi, dokazila o prejetem mednarodnem priznanju
ali nagradi in ostala dokazila, ki so zapisana v obrazcu
vloge za štipendijo (dokazila o nadarjenosti ne smejo
biti starejša od dveh let).

Komisija iz prejšnjega člena tega razpisa je pri
obravnavi vlog dolžna upoštevati merila in pogoje,
predpisane s Pravilnikom o štipendiranju v Občini
Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 7/03, 12/10).
10.
Sklep o dodelitvi štipendije izda občinska uprava
Občine Trzin v desetih dneh po odločitvi komisije iz
predhodnih členov.
11.
Zoper odločitev komisije lahko prosilec v 8. dneh po
prejemu sklepa iz predhodnega člena vloži ugovor pri
županu Občine Trzin.
12.
Medsebojna razmerja med Občino Trzin in
štipendistom se uredijo s pogodbo, ki jo v imenu
občine s štipendistom sklene župan.
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V pogodbi se določi tudi obveznost štipendista, da
v skladu z 20. členom Pravilnika o štipendiranju v
Občini Trzin vsako leto opravlja tudi plačano delovno
prakso, ki traja praviloma en mesec.
Datum: 11.10.2012		
Številka: 110-12/2012		

Župan
Anton Peršak, l.r.
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