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Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o vrtcih (Uradni list RS št. 100/05 - uradno prečiščeno 
besedilo, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS št. 97/03, 77/05, 120/05 in 
93/15), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet 
Občine Trzin na 23. redni seji dne 20. 12. 2017 sprejel  
 

SKLEP  
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec Žabica  

 
1. 

(cena programa) 
 
Občinski svet Občine Trzin na podlagi predloga Osnovne šole Trzin določa, da cene programov predšolske vzgoje 
mesečno na otroka s 01.01.2018 znašajo: 
 

 za I. starostno obdobje: 494,73 EUR, stroški živil v ceni 40,72 EUR 

 za II. starostno obdobje, oddelek 3-4  in kombiniran oddelek: 357,89 EUR, stroški živil v ceni 41,30 EUR. 
 

2. 
(subvencija cene programa) 

 
Staršem otrok, za katere je Občina Trzin po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka 
vključenega v dnevni program javnega vrtca na območju občine Trzin, se plačilo dodatno zniža tako: 

- da plačajo v programu I. starostnega obdobja za 5 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu, 

- da plačajo v programu II. starostnega obdobja, oddelku 3-4 in kombiniranem oddelku za 4 % nižjo ceno 
programa v svojem dohodkovnem razredu. 
 

Subvencija cene programa iz prejšnjega odstavka velja od 1.1.2018 do 31.12.2018. 
 

3. 
 (kratkotrajna odsotnost) 

 
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.  
Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 8.00 ure, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z 
naslednjim dnem. 
 

4. 
(bolniška in počitniška rezervacija) 

 
Staršem otrok, za katere je Občina Trzin po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka 
vključenega v dnevni program javnega vrtca ali vrtca s koncesijo, se plačilo dodatno zniža v primeru počitniške 
odsotnosti ali odsotnosti otroka zaradi bolezni.  

 
Dodatno znižanje plačila iz prejšnjega odstavka se lahko uveljavlja za odsotnost otroka v poletnih mesecih julij in avgust  
ali za primer odsotnosti otroka v primeru bolezni za najmanj en (1) polni koledarski mesec in za največ dva (2) polna 
koledarska meseca ob predložitvi zdravniškega potrdila. 
 
Pravico do dodatnega znižanja pridobijo starši otrok, ki v času od vključno 01.07. do vključno 31.08. zagotovijo polno 
enomesečno ali polno dvomesečno odsotnost otroka, to je od  vključno 01.07. do 31.08; ali od 01.07. do 31.07.; ali od 
01.08. do 31.08. oziroma izjemoma od 16.07. do 15.08. Dodatno znižanje se lahko uveljavlja za oba polna oziroma en 
polni mesec odsotnosti, če starši odsotnost najavijo vrtcu najmanj 15 dni pred predvideno odsotnostjo. Evidenco 
odsotnosti vodi vrtec. 
 
Prav tako lahko starši v vrtcu uveljavljajo dodatno znižanje zaradi odsotnosti otroka zaradi bolezni.  
Dodatno znižanje se lahko uveljavlja za en (1) polni koledarski mesec ali največ dva (2) polna koledarska meseca 
odsotnosti. Pravico do uveljavljanja dodatnega znižanja pridobijo starši, ki odsotnost otroka javijo vrtcu prvi dan 
odsotnosti; po zaključeni odsotnosti pa so vrtcu dolžni predložiti zdravniško potrdilo do 15. v naslednjem mesecu. Iz 
zdravniškega potrdila mora biti razvidno, da se otroku iz zdravstvenih razlogov odsvetuje obiskovanje vrtca.  
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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Starši bodo v primeru upravičenosti do dodatnega znižanja plačali 50% od deleža cene programa, ki jim je bil določen z 
odločbo o znižanem plačilu za tekoče leto. Cena programa se zmanjša za vrednost živil. 

 
Uveljavljanje pravice do dodatnega znižanja je mogoče le pod navedenimi pogoji.  
 
Vrtec pri obračunu programa ne bo upošteval dodatnega znižanja, če bodo starši odsotnost najavili prepozno oziroma v 
primeru odsotnosti zaradi bolezni, ne bodo predložili vrtcu zdravniškega potrdila v 15 dneh po zaključeni odsotnosti.  
 

5. 
(veljavnost sklepa) 

 
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št. 09-01/2015 z dne 11.11.2015 (Uradni vestnik OT, št. 9/2015 z dne 
12.11.2015).  
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 
01.01.2018. 
 
 
Številka: 23-2/2017                                                                                                                               ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 20.12.2017                                                                                                                         Peter LOŽAR, l.r.                   
 

 
 
 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 23. redni seji, 20. 12. 2017 sprejel  
 

Odlok o spremembi odloka o grbu in zastavi Občine Trzin 
 

1. člen 
 

V Odloku o grbu in zastavi Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/00, 11/05 in 8/12) se drugi odstavek 17. člena 
spremeni tako, da se glasi: »Zastava se izobesi ob prazniku Občine Trzin ter ob državnih praznikih, ki jih določa 
državni predpis, ki ureja izobešanje državne zastave, ob komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih 
prireditvah, obiskih uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti ter ob drugih 
podobnih priložnostih.«  
 

2. člen 
 
Ta Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 
 

Številka: 23-4/2017                                                                                                                           ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 20.12.2017                                                                                                                      Peter LOŽAR, l.r.                   
 

 
 
 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 9. in 14. člena Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 
111/13 in 68/16), 9. in 18.čl. Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik O.T. št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) 
in 33. čl. Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik O.T. št. 3/99, 10/2000 in 5/2004) na 23. redni seji 
dne 20.12.2017 sprejel 
 

SKLEP 
o podaljšanju veljavnosti Lokalnega programa kulture v Občini Trzin za obdobje  

2014 do 2017 
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Občinski svet Občine Trzin (v nadaljevanju občina) s tem sklepom podaljšuje veljavnost Lokalnega programa za kulturo 
v Občini Trzin za obdobje 2014-2017 za čas do sprejema novega občinskega lokalnega programa za kulturo, vendar 
najkasneje do konca leta 2021.  
 
V skladu z določbo prejšnjega odstavka tega sklepa se v besedilo Lokalnega programa kulture v Občini Trzin za obdobje 
2014 do 2017 vnesejo naslednje spremembe in dopolnitve: 
 

1.  
 
V naslovu »Lokalni program kulture v Občini Trzin za obdobje 2014 do 2017« se letnica »2017« nadomesti z letnico 
»2021«.  
 

2.  
 
V besedilu 2.2 točke se za zadnjo povedjo doda besedilo: »Občina Trzin je tudi ena izmed soustanoviteljic Glasbene šole 
Domžale.«. 
 

3.  
 
V besedilu 2.5 točke se za zadnjo povedjo doda besedilo: »V programskem obdobju si bo občina prizadevala filmsko 
umetnost približati mladim v okviru spodbujanja organizacije interesnih dejavnosti oziroma delavnic, poleg tega bo 
spodbujala organiziranje dogodkov za predvajanje animiranega oziroma mladinskega filma (festivali, bienali, dnevi).«. 
 

4.  
 
V besedilu točke 2.6 se za drugo povedjo doda novo besedilo: »V programskem obdobju se bodo vodili postopki za 
razglasitev nepremične kulturne dediščine v Občini Trzin in sicer Cerkev Sv. Florijana ter prazgodovinske naselbine 
Onger.« in v naslednji povedi doda: »izvajanje ukrepov na tem področju«. Prav tako se črta besedilo zadnje povedi te 
točke: »obdobju 2014 do 2017« in nadomesti z naslednjim besedilom »prihodnjem obdobju«.  
 
 

5.  
 
V besedilu 2.7. točke se črta besedilo »lokalni TV program«. 
 

6.  
 
V besedilu 5. točke se črta besedilo »2014 do 2017« in nadomesti z naslednjim besedilom »do 2021«. Črta se tudi besedilo 
»V letih 2014 in 2015 je potrebno tudi dokončno ustrezno opremiti spominsko-muzejski del Jefačn'kove domačije.«. 

 
7.  

 
V besedilu 6. točke se črta besedilo »v letih 2014 do 2017« in nadomesti z naslednjim besedilom: »v programskem 
obdobju«. 
 

8.   
 

V besedilu 8. točke se črta besedilo prvega odstavka »Kot del tega programa se uresničuje tudi Letni program kulture v 
Občini Trzin za leto 2014 (Ur.v. O.T. št. 7/13)«.  
 
V drugem odstavku se črta beseda »sprejemu« in se nadomesti z besedo »podaljšanju«. 
 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
 
Številka: 23-5/2017                                                                                                                        ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 20.12.2017                                                                                                                   Peter LOŽAR, l.r.                   
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 
8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP in 61/17 - ZUreP-2), 92. 
člena statuta Občine Trzin (Uradni list RS, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/16), 59. člena Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17-ZIPRS1718), prve in 
tretje alineje 41. člena ter določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. in 
33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 27/98 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: 
ZSZ),  218. člena, 218.a člena, 218.b člena, 218.c člena, 218.č člena in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list 
RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15 in 61/17 - GZ), je Občinski svet 
Občine Trzin na 23. redni seji, dne 20. 12. 2017, sprejel 

 
ODLOK 

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 
 v občini Trzin 

 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 

 
1. člen 

(predmet odloka) 
 

S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: 
nadomestilo), ki določajo: 

 lego in namembnost ter smotrno izkoriščanje stavbnega zemljišča, 

 opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost priključitve za 
te objekte in naprave, 

 izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih, 

 merila za oprostitev plačevanja nadomestila. 
 
 

II. DOLOČITEV ZAZIDANIH IN NEZAZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
 

2. člen 
(zazidana in nezazidana stavbna zemljišča) 

 
Za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, kot določajo predpisi o urejanju prostora in predpisi 
o graditvi objektov. 
 

3. člen 
(določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča) 

 
(1) Osnovo za določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča predstavljajo uradne evidence, ki jih vodi Geodetska 
uprava RS in iz katerih občina za potrebe odmere nadomestila črpa potrebne podatke. 
 
(2) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za stanovanjski namen se določi kot neto tlorisna površina (SIST ISO: 9836) 
vseh zaprtih prostorov posameznega stavbnega dela stanovanjskega namena in neto tlorisna površina garaže za osebna 
vozila, če je le-ta vpisana kot samostojni stavbni del. 
 
(3) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen se določi kot neto tlorisna površina (SIST ISO: 9836) 
vseh prostorov posameznega stavbnega dela poslovnega namena in neto tlorisna površina vseh stavbnih delov, ki so 
funkcionalno povezani z njim. 
 
(4) V površino zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen se štejejo tudi zunanje poslovne površine, ki se 
uporabljajo kot spremljevalne površine za opravljanje poslovne dejavnosti. To so zunanja parkirišča, zunanje 
manipulativne površine, delavnice na prostem, nepokrita skladišča, športna igrišča. 
 
(5) Če podatek o površini zazidanega stavbnega zemljišča ali podatek o dejanski rabi dela stavbe v navedenih uradnih 
evidencah ne obstaja ali je očitno napačen, le-tega na podlagi terenskega ogleda ali podatkov iz projektne dokumentacije 
objekta določi organ občine, pristojen za odmero nadomestila, skladno s predpisi o evidentiranju nepremičnin.  
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(6) Podatki, ki jih občina ne more vpisati v ustrezne evidence, zavezanci pa v skladu z zakonom, ki ureja graditev 
objektov, sami niso predlagali vpisa novih ali spremenjenih podatkov, se štejejo za pravilne, dokler v ugotovitvenem 
postopku, začetem na podlagi pritožbe zavezanca zoper odločbo o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ni 
ugotovljeno dejansko stanje, ki predstavlja osnovo za odmero površine za tekoče leto in prihodnja odmerna leta.  
 

4. člen 
(določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča) 

 
(1) Osnovo za določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča predstavljajo evidence, ki jih vodi Geodetska uprava 
RS in iz katerih občina za potrebe odmere nadomestila črpa potrebne podatke. 
 
(2) Površina nezazidanega stavbnega zemljišča se določi kot površina zemljiške parcele, ki je namenjena gradnji, ob 
upoštevanju pogojev 2. člena tega odloka in pogojev vsakokratnega veljavnega prostorskega akta. 
 
 

III. DOLOČITEV OBMOČIJ ODMERE NADOMESTILA 
 

5. člen 
(območja odmere nadomestila) 

 
(1) Območja, ki so predmet odmere nadomestila, določa veljaven prostorski akt. Delijo se na dve skupini in sicer na mejo 
enot urejanja natančno: 
- 1. območje: obsega območje industrijske cone – OIC Trzin,  
- 2. območje: ostala območja Občine Trzin. 
 
(2) Območje OIC Trzin vsebuje naslednje enote urejanja prostora: Peske – Bela cesta (NT4/1), Piramida (CT1/1-1), 
Piramida – Peske, Špruha (CT1/1-2), Gmajna (CT1/1-3), Motnica – jug (CT2/1-1), Motnica – Blatnica (CT2/1-2), 
Blatnica – sever (CT3/1), Dobrave (CT4/1), Brodišče (CT5/1). 
 
(3) Meje območij iz prejšnjega odstavka so prikazana na pregledni karti »Pregledna karta območij odmere nadomestila« v 
merilu 1:15000, ki je sestavni del odloka. Na parcelo natančen razpored je razviden iz prikaza območij urejanja prostora 
osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe v merilu 1:5000, ki je sestavni del izvedbenega dela občinskega 
prostorskega načrta in je na vpogled v digitalni obliki v prostorskem informacijskem sistemu Občine Trzin ter v fizični 
obliki na sedežu Občine Trzin. 
 
 

IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA 
 

6. člen 
(splošna merila) 

 
(1) Za določitev višine nadomestila za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča se upoštevajo naslednja merila: 

- lega in namen stavbnega zemljišča, 

- opremljenost stavbnega zemljišča s posamezno vrsto gospodarske javne infrastrukture ali z omrežji infrastrukture 
gospodarskih javnih služb. 

 
(2) Za zazidana stavbna zemljišča se upošteva tudi merilo: 

- nenamenska uporaba stavbnega zemljišča. 
 

7. člen 
(lega in namen zazidanega stavbnega zemljišča) 

 
(1) Namen uporabe zazidanega stavbnega zemljišča, oziroma dela stavbe na tem stavbnem zemljišču, se določi na 

podlagi evidenc o nepremičninah. Glede na vrsto dejanske rabe dela stavbe in geografsko lego, se zazidano stavbno 
zemljišče vrednoti na naslednji način: 
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Namen Območje  

1. 2. 

A – stanovanjski namen   

A1 – eno in dvostanovanjske stavbe 
Sem spadajo: 

- enostanovanjske stavbe  

- dvostanovanjske stavbe  

- garažne stavbe, če se prostor ne uporablja za 
opravljanje dejavnosti). 

230 200 
 
 
 

A2 – večstanovanjske stavbe 
Sem spadajo: 

- tri- in večstanovanjske stavbe,  

- stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine,  

- garaže v garažni hiši, pokrita in nepokrita 
parkirišča, če se prostor ne uporablja za opravljanje 
dejavnosti). 

170 140 

Poslovni namen   

B – stavbe splošnega družbenega pomena 
Sem spadajo:  
- stavbe za kulturo in razvedrilo,  
- muzeji in knjižnice,  
- stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno 
delo,  
- stavbe za zdravstveno oskrbo,  
- stavbe za šport) 

230 230 

C – industrijske stavbe 1300 1500 

D – gospodarsko-poslovna dejavnost 
Sem spadajo: 

- gostinske stavbe, 

- poslovne in upravne stavbe, 

- trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, 

- stavbe za promet in izvajanje komunikacij, 

- rezervoarji, silosi in skladišča  

950 950 

E – nestanovanjske kmetijske stavbe, če se uporabljajo 
za izvajanje kmetijske poslovne dejavnosti 
Sem spadajo:  

- stavbe za rastlinsko pridelavo,  

- stavbe za rejo živali,  

- stavbe za spravilo pridelka,  

- druge nestanovanjske kmetijske stavbe) 

170 140 

 
(2) Stanovanjski in poslovni namen se odmerita tudi za druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, v kolikor se ugotovi, da se 
del stavbe uporablja za stanovanjski ali poslovni namen. V tem primeru se določijo točke glede na ugotovljen namen 
uporabe iz zgornje tabele. 
 

8. člen 
(opremljenost stavbnega zemljišča) 

 
(1) Opremljenost stavbnega zemljišča z objekti in omrežji gospodarske javne infrastrukture ali z omrežji infrastrukture 
gospodarskih javnih služb se ovrednoti z naslednjimi točkami: 
 

Opremljenost Število točk 

Kolektivna komunalna opremljenost 

a.) cesta v makadamski izvedbi 30 

b.) cesta v asfaltni izvedbi 50 

c.) cesta v asfaltni izvedbi s hodnikom za pešce 80 

d.) javna razsvetljava 50 
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e.) urejena javna parkirišča 50 

f.) javne športne površine in otroška igrišča 10 

g.) avtobusne postaje in postajališča 10 

Individualna komunalna opremljenost 

a.) vodovodno omrežje 30 

b.) električno omrežje 30 

c.) kanalizacijsko omrežje 50 

d.) plinovodno omrežje 80 

e.) omrežje elektronskih komunikacij 50 

 
(2) Vrsta ceste, s katero je opremljeno stavbno zemljišče, se določi na priključku dostopne ceste stavbnega zemljišča na 
javno cesto. Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka, če je omrežje, na katerega se je možno priključiti, 
oddaljeno od meje stavbnega zemljišča do vključno 50 m in obstaja tudi dejanska možnost priključitve in koriščenja teh 
komunalnih objektov in naprav. Za urejena javna parkirišča, javne športne površine in otroška igrišča ter avtobusne 
postaje in postajališča šteje, da ima stavbno zemljišče možnost uporabe infrastrukture, če je ta oddaljena od meje 
stavbnega zemljišča do vključno 300 m. Pri oddaljenosti se upošteva zračna linija. 
 
 

V. ODMERA NADOMESTILA 
 

9. člen 
(nenamenska uporaba stavbnega zemljišča) 

 
(1) Neskladnost obstoječega namena z dovoljenim, ki ga določa veljaven prostorski akt, se v 1. območju ovrednoti 
dodatno s 780 točkami. 
 
 

10. člen 
(določitev višine nadomestila) 

 
(1) Letna višina nadomestila za zazidana stavbna zemljišča se določi kot vsota točk, dobljenih iz 7., 8. in 9. člena tega 
odloka, ki se pomnoži s površino zazidanega stavbnega zemljišča ter z letno višino točke za odmero nadomestila za 
zazidana stavbna zemljišča. Zunanje poslovne površine se pomnožijo še s faktorjem 0,3. Namen uporabe zazidanega 
stavbnega zemljišča E – nestanovanjske kmetijske stavbe pa se pomnoži s faktorjem 0,5. 
 
(2) Letna višina nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se določi tako, da se površina nezazidanega stavbnega 
zemljišča pomnoži z letno višino točke za odmero nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča in faktorjem, ki je 
določen ločeno glede na območje: 
 

 Območje  

1. 2. 

Nezazidano stavbno zemljišče 1,5 1 

 
 

11. člen 
(vrednost točke) 

 
(1) Vrednost letne točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča znaša: 

- za zazidano stavbno zemljišče 0,001629 EUR, 

- za nezazidano stavbno zemljišče 0,11323 EUR. 
 
(2) Vrednost točke za odmerno leto se z ugotovitvenim sklepom župana letno revalorizira s količnikom, ugotovljenim na 
podlagi letnega povprečnega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS, za obdobje pred 
letom za katero se nadomestilo odmerja, v kolikor je količnik večji od ena. 
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12. člen 

(zavezanec) 
 

(1) Zavezanec za plačilo nadomestila za zazidano stavbno zemljišče je neposredni uporabnik zemljišča oziroma dela 
stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik 
stanovanjske pravice). Če le-ta ni znan, je zavezanec za plačilo lastnik. 
 
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče je njegov lastnik oziroma imetnik stavbne pravice, 
če je le-ta vzpostavljena na zemljiški parceli. 

 
 

13. člen 
(prijava nadomestila) 

 
Zavezanec za plačilo nadomestila je dolžan občinski upravi sporočiti vse spremembe, ki bi kakorkoli vplivale na odmero 
nadomestila v roku petnajstih dni po nastanku spremembe. V kolikor zavezanec tega ne sporoči, občinska uprava sama 
pridobi podatke iz ustreznih evidenc. 
 
 

VI. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA 
 

14. člen 
(oprostitve plačila nadomestila) 

 
(1) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje:  

- za zazidana stavbna zemljišča, katera se neposredno uporabljajo za potrebe obrambe in zaščite RS, 

- za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo 
osebje, 

- za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo 
osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno, 

- za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost. 
(2) Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se na lastno zahtevo za dobo pet let oprosti občan, ki je kupil novo 
stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja 
oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške komunalnega prispevka. Petletna oprostitev začne teči 
od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo. 

 
 

VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
 

15. člen 
(revalorizacija vrednosti točke) 

 
Vrednost letne točke iz 11. člena tega odloka se za odmerno leto 2018 ne revalorizira. 
 

16. člen 
(prenehanje veljavnosti obstoječega odloka) 

 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 11/2003). 
 
(2) Pritožbe zavezancev, vezane na odmero nadomestila za pretekla odmerna leta, se obravnavajo na podlagi takrat 
veljavnega odloka. 

17. člen 
(uveljavitev odloka) 

 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018. 
 
 
Številka: 23-6/2017                                                                                                                           ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 20.12.2017                                                                                                                     Peter LOŽAR, l.r.                   
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Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06), je Občinski svet Občine Trzin na 23. redni seji dne 20. decembra 2017 sprejel 
  

SKLEP 
O POVPREČNI GRADBENI CENI, POVPREČNIH STROŠKIH KOMUNALNEGA UREJANJA 

STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN VREDNOSTI NEZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2018 V 
OBČINI TRZIN 

 
 

a) Povprečna gradbena cena za 1 m²  neto tlorisne stanovanjske 
      površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja 
      stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča, 
       na območju Občine Trzin na dan 01.01.2018 znaša                                         1.080,00    EUR/m²                                           

 
 
a) Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč 

za 1 m² neto tlorisne stanovanjske površine na območju Občine Trzin znašajo: 
 
- za individualno komunalno opremljanje      6.5%                                               70,20       EUR/m²    
- za kolektivno komunalno opremljanje         7.5%                                               81,00       EUR/m²   
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b) Pri izračunu odškodnin za stavbno zemljišče na 

območju Občine Trzin je za posamezna območja potrebno 
upoštevati naslednje odstotke od povprečne GC: 
 
- območje OIC Trzin                                                                                         10,00 – 12,00  % od GC 
- ostala območja Občine Trzin                                                                             7,00 – 11,00  % od GC 

 
 
c) Predlagane cenovne osnove veljajo na dan 31.12.2017, uporabljajo pa se od 01.01.2018 dalje.  

 
 

Številka: 23-7/2017                                                                                                                        ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 20.12.2017                                                                                                                   Peter LOŽAR, l.r.           
 

 
 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06) in Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 6/08 – uradno prečiščeno besedilo, 8/12, 3/15 in 11/16) je Občinski svet Občine Trzin na 23. 
redni seji dne 20. decembra 2017 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin soglaša s predloženim Finančnim načrtom glasila Občine Trzin Odsev za leto 2018, ki za izid 
10 številk z možnostjo ene dvojne številke, načrtuje odhodek v znesku 35.000,00 € in Cenikom Odseva za leto 2018, ki je 
sestavni del finančnega načrta. 
 
Ta sklep se skupaj s povzetkom Finančnega načrta in Cenikom objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, veljati pa začne 
z dnem veljavnosti Proračuna Občine Trzin za leto 2018. 
 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Finančni načrt glasila Odsev in Cenik za Odsev za leto 2017 (Uradni 
vestnik OT, št. 15/2016). 
 

FINANČNI NAČRT GLASILA ODSEV ZA LETO 2018 

v EUR 

PRIHODKI  1.400,00 EUR 

 

ODHODKI  Redna številka  (9) Dvojna številka 10 številk 

Urednik - fiksni del 482,25 0,00 4.822,50 

Avtorski honorarji za članke 975,26 1.026,16 9.803,50 

Lektoriranje - ocena 309,76 319,16 3.107,00 

Fotografije + naslovnica 190,00 220,00 1.930,00 

Tisk Odseva 1.185,84 1.426,18 12.098,74 

Raznos (10 raznosov) 205,00 300,00 2.145,00 

Vezava izvodov (ocena)     70,00 

Izredna številka oz. nepredvideni 
stroški 

    1.023,26 

Skupaj     35.000,00 

 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
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Honorarji (v EUR): 

Urednik – fiksni del (bruto znesek za 1 številko) 482,25 

Pisanje člankov (bruto znesek za 1 znak) 1 znak = 0,00806 €  

Ocena znakov na številko max. 121.000 975,26 € 

Lektoriranje (bruto znesek za 1 znak) 1 znak = 0,00256 € 

Ocena znakov na številko max. 121.000 309,76 € 

Fotografiranje (bruto znesek za 1 fotografijo) 

  

b: 7,92 € 

b/nasl.: 15,83 € 

    
Promocijski članki, dodatna volilna sporočila (v EUR, brez DDV): 

    

velikost strani: čb oglas  b oglas  ogl.čl.  

Cela 230,20 442,30 176,00 

tri četrtine 189,60 252,70 162,50 

Polovica 140,00 266,30 112,80 

Tretjina 108,30 144,40 85,70 

Četrtina 81,30 158,00  

Šestina 63,20 90,30  

Osmina 49,60 94,80  

Šestnajstina 31,60 40,60  

Naslovnica:    

velikost strani: b oglas    

Četrtina 212,10   

Šestina 162,50   

Osmina 116,10   

    

vlaganje oglaševalskih prilog: 50% cene po ceniku  

    

mali oglasi:    

 Cena    

do 10 besed 3,00   

vsaka naslednja beseda 0,60   

    

p.c.izvoda: cena    

1 izvod 1,50   

    

popusti ob sklenitvi letnih pogodb:   

    

10% za 3 oglase letno    

20% za 5 do 10 oglasov letno    

25% za 11 oglasov letno    
 
Številka: 23-8/2017                                                                                                                     ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 20.12.2017                                                                                                                Peter LOŽAR, l.r.           
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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 23. redni seji, dne 20. 12. 2017 sprejel  
 

Spremembo in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2018 
 
V  Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2018 se: 
 

- v tč. 1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine Trzin (nepremičnine ležijo v občini Trzin in k. o. 
Trzin) dodajo nove številke 

 
 

40h parc. št. 111/69, v izmeri 33 m² (ID 
znak: parcela 1961 111/69) in parc. št. 
111/70, v izmeri 47 m² (ID znak: 
parcela 1961 111/70) 
 
 

3.200,00   Nakup parc. št. 111/69, v izmeri 33 m², (ID znak: 
parcela 1961 111/69) in parc. št. 111/70, v izmeri 
47 m², (ID znak 1961 111/70), ki je v lasti Kraški 
zidar d.d. – v stečaju in predstavljajo dostop do 
rekreacijskih površin. 
 

40i Parc. št. 111/71, v izmeri 211m2 (ID 
znak: parcela 1961 111/71) in parc. št. 
111/22, v izmeri 2437 m2 (ID znak: 
parcela 1961 111/22) 

106.000,00 Nakup oz. pridobitev parc. št. 111/71, v izmeri 
211m2 (ID znak: parcela 1961 111/71) in parc. št. 
111/22, v izmeri 2437 m2 (ID znak: parcela 1961 
111/22) v postopku poravnave in ureditve 
medsebojnih razmerij s Kraškim zidarjem d.d. – v 
stečaju. 
 

40.j Parc. št. 113/10 v izmeri 219 m² (ID 
znak: parcela 1961 113/10), parc. št. 
113/1 v izmeri 392 m² (ID znak: 
parcela 1961 113/1)  

24.440,00 Nakup parc. št. 113/10 v izmeri 219 m² (ID znak: 
parcela 1961 113/10), parc. št. 113/1 v izmeri 392 
m² (ID znak: parcela 1961 113/1), ki sta v lasti 
Kraški zidar d.d. – v stečaju in IN.CO INVEST 
d.o.o. in predstavljajo pešpot ob Pšati in zelenico. 
 

40.k 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), 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), ki so v lasti HETA Asset Resolution, 
družba za financiranje d.o.o. –  za postavitev 
športne javne infrastrukture v ŠRP v Mlakah. 

40.l Parc. št. 636/14 v izmeri 381 m² (ID 
znak: parcela 1961 636/14), parc. št. 
636/15 v izmeri 8.976 m² (ID znak: 
parcela 1961 636/15), parc. št. 636/16 
v izmeri 152 m² (ID znak: parcela 
1961 636/16), parc. št. 636/17 v 
izmeri 4.334 m2 (ID znak: parcela 1961 
636/17) 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. 

 
Številka »458.047,00« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko  »931.547,00«. 
 
 
V  Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2018 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
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93. 
 
 

parc. št. 1646/148, v približni izmeri 
15 m² (ID znak: parcela 1961 
1646/148)  
 

1.350,00 Prodaja dela parc. št. 1646/129 v izmeri 15 m2 
(ID znak: parcela 1961 1646/129) na podlagi 
vloge za odkup mejaša. Občina zemljišča ne 
potrebuje za izvajanje svojih nalog. 

94. Parc. št. 1262/3 (ID znak: parcela 
1961 1262/3) in parc. št. 1261/25 (ID 
znak: parcela 1961 1261/25) 

120.000,00 Prodaja dela zemljišča parc. št. 1262/3 in parc. št. 
1261/25 v skupni izmeri približno 1200 m2, 
natančno po odmeri glede na OPPN, na javni 
draži za potrebe dopolnitve gradbene parcele. 
Občina zemljišč ne potrebuje za izvajanje svojih 
nalog. 

95. Del parc. št. 872/10, v približni izmeri 
100 m² (ID znak: parcela 1961 
872/10) 

70.592,80 Prodaja dela parc. št. 872/10 v izmeri 100 m² (ID 
znak: parcela 1961 872/10) na podlagi vloge za 
odkup mejaša. 

96. 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. Občina zemljišča ne potrebuje za 
izvajanje svojih nalog. 

97. 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.  

98. 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. Občina zemljišča ne potrebuje za 
izvajanje svojih nalog. 

99. Parc. št. 866/22 v izmeri 143 m² (ID 
znak parcela 1961 866/22) 

23.722,00 Prodaja parc. št. 866/22 v izmeri 143 m² (ID znak 
parcela 1961 866/22) v namen zaokrožitve 
parcele. Občina zemljišča ne potrebuje za 
izvajanje svojih nalog. 

100. Parc. št. 1244/256 v izmeri 302 m² (ID 
znak parcela 1961 1244/256) 

30.000,00 Prodaja parc. št. 1244/256 v izmeri 302 m² (ID 
znak parcela 1961 1244/256) v namen 
zaokrožitve parcele. Občina zemljišča ne 
potrebuje za izvajanje svojih nalog. 

 
Številka »376.089,84« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko »642.614,64«.  
 
Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2018 se objavi v Uradnem 
vestniku Občine Trzin in prične veljati naslednji dan po objavi.  
 
 
Številka: 23-9/2017                                                                                                                             ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 20.12.2017                                                                                                                         Peter LOŽAR, l.r.           

 

 
 
Na podlagi 18. in 76. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 08/06), 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti- ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/2010, 
75/12,47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15), 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 23. seji dne 20. decembra 2017 sprejel: 
 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019 
 
Upravljavec: OBČINA TRZIN 
 
1. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINA TRZIN (vse nepremičnine ležijo 
v Občini Trzin in k.o. 1961-Trzin) 
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Zap. št. 

opis stvarnega premoženja 
(vrsta nepremičnine, okvirna 

velikost, parcelna številka in ID) 

predvidena 
sredstva/vrednost 

(v EUR) 

obrazložitev 

1. 

Parc. št. 878/5, dvorišče v 
izmeri 3 m² (ID znak: parcela 
1961 878/5) 210,00 

Pridobitev z načrtovano menjavo za parcelo (+ 
prodaja) št. 878/8, 885/11,1573/26, 1573/27, 
1573/29 za potrebe stopnic- javne poti. 

2. 

Parc. št. 878/6, dvorišče v 
izmeri 4 m² (ID znak: parcela 
1961 878/6) 280,00 

Pridobitev z načrtovano menjavo za parcelo (+ 
prodaja) št. 878/8, 885/11,1573/26, 1573/27, 
1573/29 za potrebe stopnic- javne poti. 

3. 

Parc. št. 878/1, dvorišče v 
izmeri 5 m² (ID znak: parcela 
1961 878/1) 350,00 

Pridobitev z načrtovano menjavo za parcelo (+ 
prodaja) št. 878/8, 885/11,1573/26, 1573/27, 
1573/29 za potrebe stopnic- javne poti. 

4. 

Parc. št. 48/7, pot v izmeri 20 
m²  (ID znak: parcela 1961 
48/7) 800,00 

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). 

5.  
Parc. št. 48/6, pot v izmeri 35 
m² (ID znak: parcela 1961 48/6) 1.400,00 

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). 

6.  
Parc. št. 48/5, pot v izmeri 96 
m² (ID znak: parcela 1961 48/5) 3.840,00 

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). 

7.  

Parc št. 182/3, pot v izmeri 139 
m² (ID znak: parcela 1961 
182/3) 5.560,00 

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). 

8.  

Parc. št. 167/2, vodotok v 
izmeri 84 m² (ID znak: parcela 
1961 167/2) 3.360,00 

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). 

9.  

Parc. št. 173/2, vodotok v 
izmeri 8 m² (ID znak: parcela 
1961 173/2) 320,00 

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). 

10.  

Parc. št. 1192/6, funkcionalni 
objekt v izmeri 283 m² (ID znak: 
parcela 1961 1192/6) 8.490,00 

Odkup med OIC Trzin in štiripasovnico za parkirišča 
in kolesarsko stezo. 

11.  

Parc. št. 1192/7, funkcionalni 
objekt v izmeri 63 m² (ID znak: 
parcela 1961 1192/7) 1.890,00 

Odkup med OIC Trzin in štiripasovnico za parkirišča 
in kolesarsko stezo. 

12. 

Parc. št. 1284/18, gozd v izmeri 
178 m² (ID znak: parcela 1961 
1284/18) 8.900,00 Odkup za potrebe ulice Gmajna. 

13. 

Parc. št. 1284/19, gozd v izmeri 
1540 m² (ID znak: parcela 1961 
1284/19) 77.000,00 Odkup za potrebe ulice Gmajna. 

14. 

Parc. št. 1284/11, gozd v izmeri 
422 m² (ID znak: parcela 1961 
1284/11) 10.000,00 Odkup za potrebe ulice Gmajna. 

15. 

Parc. št. 1051/2, pašnik v izmeri 
321 m², odkup cca. 100 m2 (ID 
znak: parcela 1961 1051/2) 3.000,00 

Odkup cca. 100 m2 za obstoječo cesto po geodetski 
odmeri. 

16. 

Parc št. 1646/141, travnik v 
izmeri 7 m² (ID znak: parcela 
1961 1646/141) 210,00 Odkup za obstoječo Reboljevo ulico. 

17. 
Parc. št. 112, cesta v izmeri 40 
m² (ID znak: parcela 1961 112) 2.200,00 

Odkup na trasi Ljubljanske ceste po geodetski 
odmeri za potrebe ulice. 
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18. 

Parc. št. 838/22, cesta v izmeri 
41 m² (ID znak: parcela 1961 
838/22) 2.255,00 

Odkup na trasi Ljubljanske ceste po geodetski 
odmeri za potrebe ulice. 

19. 

Parc. št. 838/24, cesta v izmeri 
42 m² (ID znak: parcela 1961 
838/24) 2.310,00 

Odkup na trasi Ljubljanske ceste po geodetski 
odmeri za potrebe ulice. 

20. 

Parc. št. 1569/20, cesta v izmeri 
16 m² (ID znak: parcela 1961 
1569/20) 880,00 

Odkup na trasi Ljubljanske ceste po geodetski 
odmeri za potrebe ulice. 

21. 

Parc. št. 851/3, travnik v izmeri 
235 m² (ID znak: parcela 1961 
851/3) 11.750,00 

Nakup za potrebe izgradnje pločnika oz. menjava za 
parc. 1581/3, 1581/4.  

22. 

Parc. št. 114/12, cesta v izmeri 
98 m² (ID znak: parcela 1961 
114/12) 4.900,00 Nakup zemljišča v obstoječi trasi ulice Za hribom.  

23. 

Parc. št. 114/15, cesta v izmeri 
58 m² (ID znak: parcela 1961 
114/15) 2.900,00 Nakup zemljišča v obstoječi trasi ulice Za hribom.  

24. 

Parc.št. 114/16, cesta v izmeri 
82 m² (ID znak: parcela 1961 
114/16) 4.100,00 Nakup zemljišča v obstoječi trasi ulice Za hribom. 

25. 

Parc. št. 232/3, cesta v izmeri 
402 m² (ID znak: parcela 1961 
232/3) 20.100,00 

Nakup zemljišča na Grajski cesti za komunalno 
infrastrukturo. 

26. 

Parc. št. 529/2, stavbno 
zemljišče v izmeri 50 m² (ID 
znak: parcela 1961 529/2) 4.680,00 Za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture. 

27. 

Parc. št. 1570/6, cesta v izmeri 
173 m², odkup cca. 8m² (ID 
1961 1570/6) 400,00 Za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture. 

28. 

Parc. št. 1181/15, cesta v izmeri 
374m² (ID znak: parcela 1961-
1181/15) 24.310,00 

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

29. 

Parc. št. 1224/5, pot v izmeri 
225 m² (ID znak: parcela 1961 
1224/5) 14.625,00 

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

30. 

Parc št. 1225/5, pot v izmeri 5 
m² (ID znak: parcela 1961 
1225/5) 325,00 

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

31. 
Parc. št. 70/1, v izmeri 675 m² 
(ID znak: parcela 1961 70/1)  20.000,00 

Del parc. št. 70/1 k.o. Trzin je dejansko cesta, del 
gradbeno zemljišče, ki je preozko za samostojno 
gradnjo. Zemljišče je delno v lasti fizičnih oseb, delno 
v lasti občine 445/675. Kupujemo solastniške deleže 
oz. 230 m².  

32. 

Parc. št.  499/3 (ID znak: 
parcela 1961 499/3) in parc. št. 
499/4 (ID znak: parcela 1961 
499/4) , del zazidljivega 
zemljišča max. 2/3 – solastniški 
del v izmeri 2409 m² 80.000,00 

Nakup solastniškega dela max. 2/3 za namene P+R, 
saj je občina že solastnica navedenih parcel do 1/3 in 
lastnica sosednje parc. št. 500. 
 
 

33. 

Parc. št.  529/1, zazidljivo 
zemljišče v izmeri 277  m²  (ID 
znak: parcela 1961 529/1) 38.000,00 Za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture. 

34. 

Parc. št.  1570/16, zazidljivo 
zemljišče v izmeri 82 m² (ID 
znak: parcela 1961 1570/16) 8.650,00 Za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture. 

35. 

Parc. št.  1570/17–zazidljivo 
zemljišče v izmeri 159 m² (ID 
1961-1570/17-0) 17.000,00 Za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture. 
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36. 

Parc. št. 153/1-zazidljivo 
zemljišče v izmeri 4224 m² (ID 
znak: parcela 1961 153/1) 68.000,00 

Nakup parc. št. 153/1 k.o. Trzin (za začetek 
solastnine), ki je predvidena za izgradnjo berme, na 
kateri se lahko izvaja dejavnost vrtičkarstva. 

37. 

Parc.št. 111/69, v izmeri 33m² 
(ID znak: parcela 1961 111/69) 
in parc. št. 111/70, v izmeri 
47m² (ID znak: parcela 1961 
111/70) 3.200,00 

Nakup parc. št. 111/69, v izmeri 33 m² (ID znak: 
parcela 1961 111/69) in parc. št. 111/70, v izmeri 47 
m² (ID znak 1961 111/70), ki je v lasti Kraški zidar 
d.d. - v stečaju in predstavljajo dostop do 
rekreacijskih površin. 

38. 

Parc. št. 111/71, v izmeri 211m² 
(ID znak: parcela 1961 111/71) 
in parc. št. 111/22 v izmeri 2437 
m² (ID znak: parcela 1961 
111/22) 106.000,00 

Nakup oz. pridobitev parc. št. 111/71 v izmeri 211 
m² (ID znak 1961 111/71-0) in parc. št. 111/22 v 
izmeri 2437 m² (ID znak 1961 111/22-0) v postopku 
poravnave in ureditve medsebojnih razmerij s 
Kraškim zidarjem d.d. - v stečaju. 

39. 

Parc. št. 113/10 v izmeri 219m² 
(ID znak. Parcela 1961 113/10) 
in parc. št. 113/1 v izmeri 392m² 
(ID znak: parcela 1961 113/1) 24.440,00 

Nakup parc. št. 113/10 v izmeri 219 m²(ID znak: 
parcela 1961 113/10) in parc. št. 113/1 v izmeri 392 
m² (ID znak: parcela 1961 113/1), ki sta v lasti 
Kraški zidar d.d. - v stečaju in IN.CO INVEST d.o.o. 
in predstavljajo pešpot ob Pšati in zelenico. 

40. 

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 7,20 
EUR/m². 

41. 

Parc. št. 636/14 v izmeri 381 m² 
(ID znak: parcela 1961 636/14), 
parc. št. 636/15 v izmeri 8.976 
m² (ID znak: parcela 1961 
636/15), parc. št. 636/16 v 
izmeri 152 m² (ID znak: parcela 
1961 636/16), parc. št. 636/17 v 
izmeri 4.334 m² (ID znak: 1961 
636/17) in parc. št. 636/5 v 
izmeri 840 m² (ID znak: 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. 

Orientacijska vrednost skupaj    926.495,00   

 
 
2. NAČRT RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI (vse nepremičnine ležijo v Občini Trzin in k.o.1961-Trzin) 
 
Upravljavec: OBČINA TRZIN 
 
A. ZEMLJIŠČA 
 

Zap. št. 

opis stvarnega premoženja 
(katastrska občina in šifra 
katastrske občine,parc.št., 

kvadratura, ID) 

posplošena tržna 
vrednost oz 

orientacijska 
vrednost  (v EUR) 

obrazložitev 

42. 

Parc.št. 1020/4, gozd v izmeri 
565 m² (ID znak: parcela 1961 
1020/4)  72.901,95 

Prodaja oz. menjava s sosedi-(predvidoma menjava 
za del zemljišča v trasi ulice v OIC Trzin); občina 
zemljišče za izvajanje svojih nalog ne potrebuje. 

43. 

Parc.št. 1572/7, neplodno 
zemljišče v izmeri 7 m² (ID 
znak: parcela 1961 1572/7) 250,00 

Pot, ki teče čez dvorišče, ki ga že uporabljajo 
zainteresirani kupci- občina zemljišča ne potrebuje za 
izvajanje svojih nalog. 
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44. 

Parc.št. 1572/8, neplodno 
zemljišče v izmeri 235 m² (ID 
znak: parcela 1961 1572/8) 8.500,00 

Pot, ki teče čez dvorišče, ki ga že uporabljajo 
zainteresirani kupci- občina zemljišča ne potrebuje za 
izvajanje svojih nalog. 

45. 

Parc.št. 1572/9, neplodno 
zemljišče v izmeri 212 m² (ID 
znak: parcela 1961 1572/9) 7.600,00 

Pot, ki teče čez dvorišče, ki ga že uporabljajo 
zainteresirani kupci- občina zemljišča ne potrebuje za 
izvajanje svojih nalog. 

46. 

Parc.št. 1600/25, neplodno 
zemljišče v izmeri 307 m²  (ID 
znak: parcela 1961 1600/25) 860,00 

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. 

47. 

Parc.št. 1600/47, neplodno 
zemljišče v izmeri 54 m² (ID 
znak: parcela 1961 1600/47) 150,00 

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. 

48. 

Parc.št. 1600/48, neplodno 
zemljišče v izmeri 59 m² (ID 
znak: parcela 1961 1600/48) 160,00 

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. 

49. 

Parc.št. 1600/49, neplodno 
zemljišče v izmeri 8 m² (ID 
znak: parcela 1961 1600/49) 25,00 

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. 

50. 

Parc.št. 1632/2, travnik v izmeri 
78 m² (ID znak: parcela 1961 
1632/2) 4.680,00 

Prodaja po dogovoru, sklenjenem še v času bivše 
Občine Domžale zaradi izgradnje Kidričeve ulice- 
občina zmeljišče za izvajanje svojih nalog ne 
potrebuje. 

51. 

Parc.št. 1646/151, travnik v 
izmeri 72 m² (ID znak: parcela 
1961 1646/151) 500,00 

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

52. 

Parc.št. 1649/38, pot v izmeri 
3816 m², le del zemljišča (ID 
znak: parcela 1961 1649/38)  2.400,00 

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

53. 

Parc.št. 1646/662, travnik v 
izmeri 380 m², le del zemljišča 
(ID znak: parcela 1961 
1646/662) 2.400,00 

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

54. 

Parc.št. 878/8,  travnik v izmeri 
2 m² (ID znak: parcela 1961 
878/8) 120,00 

Manjši, odmerjeni del pravokotnih parcel ob Ulici 
Kamniškega bataljona, 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.  

55. 

Parc.št. 885/11, pašnik v izmeri 
5 m²  (ID znak: parcela 1961 
885/11) 300,00 

Manjši, odmerjeni del pravokotnih parcel ob Ulici 
Kamniškega bataljona, 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.  

56. 

Parc.št. 1573/26, cesta v izmeri 
38 m² (ID znak: parcela 1961 
1573/26) 2.280,00 

Manjši, odmerjeni del pravokotnih parcel ob Ulici 
Kamniškega bataljona, 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.  
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57. 

Parc.št. 1573/27, cesta v izmeri 
10 m² (ID znak: parcela 1961 
1573/27) 600,00 

Manjši, odmerjeni del pravokotnih parcel ob Ulici 
Kamniškega bataljona, 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.  

58. 

Parc.št. 1573/29, cesta v izmeri 
7 m² (ID znak: parcela 1961 
1573/29) 420,00 

Manjši, odmerjeni del pravokotnih parcel ob Ulici 
Kamniškega bataljona, 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.  

59. 

Parc.št. 802/2, travnik v izmeri 
872 m²  (ID znak: parcela 1961 
802/2) 9.550,00 

Prodaja dela, ki ga občina ne potrebuje za izvajanje 
svojih nalog. 

60. 

Parc.št. 250/1, njiva v izmeri 
2862 m² (ID znak: parcela 1961 
250/1) 24.500,00 

Menjava parcele s Skladom KZG ali lastnikom 
zemljišča za potrebe obnove Mengeške ceste- rondo, 
lahko tudi ulic v Trzinu- občina zemljišča ne 
potrebuje za izvajanje svojih nalog. 

61. 

Parc.št. 1244/428, gozd v izmeri 
1.273 m² (ID znak: parcela 1961 
1244/428) 151.942,13 

Razdružitev lastnine med Občino Trzin in podjetjem 
Biring Invest, d.o.o. Občina Trzin ima na parceli 
solastniški delež v višini 2112/3362-tin.  

62. 

Parc.št. 1244/431,  gozd v 
izmeri 891 m² (ID znak: parcela 
1961 1244/431) 57.371,71 

Razdružitev lastnine med Občino Trzin in podjetjem 
Biring Invest, d.o.o. Občina Trzin ima na parceli 
solastniški delež v višini 2112/3362-tin.  

63. 

Parc.št. 1646/102, travnik v 
izmeri 386 m², le del zemljišča,  
(ID 1961-1646/102)  2.400,00 

Prodaja dela parcele- ohišnica, na željo lastnika hiše- 
občina zemljišča ne potrebuje za izvajanja svoji 
nalog. 

64. 
Parc.št. 1577/6,  cesta v izmeri 
82 m²,  (ID 1961-1577/6) 4.100,00 

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

65. 

Parc. št. 1260/8,  stavbno 
zemljišče v izmeri 16m² 
(ID1961-1260/8) 136,00 

Prodaja zemljišča v OIC, ki ga Občina ne potrebuje 
za opravljanje svojih nalog.  

66. 

Parc. št.  107/3– zazidljivo 
zemljišče v izmeri  127 m², (ID 
1961-107/3) 13.000,00 

Gradbena parcela za potrebe menjave za pridobitev 
zemljišča za Gasilski dom ali za prodajo. Občina 
zemljišča ne potrebuje za izvajanje svojih nalog. 

67. 

zazidljivo zemljišče parc. št.  
1600/58–v izmeri  48 m² (ID 
1961-1600/58) 4.900,00 

Gradbena parcela za potrebe menjave za pridobitev 
zemljišča za Gasilski dom ali za prodajo. Občina 
zemljišča ne potrebuje za izvajanje svojih nalog. 

68. 
Parc. št. 1244/476, v izmeri 302 
m² (ID 1961-1244/476)  60.000,00 

Zemljišče je v OIC Trzin in ima oviran dostop ter je 
obremenjeno s kanalizacijo. Trenutno je zemljišče 
urbano in na njem ni mogoče graditi, ker po OPN ni 
samostojna gradbena parcela. 

69. 

Zemljišča s parc. št. 1655/6 v 
izmeri 35 m² (ID znak: parcela 
1961 1655/6), parc. št. 1655/7 v 
izmeri 20 m² (ID znak: parcela 
1961 1655/7), parc. št. 1655/8 v 
izmeri 29 m² (ID znak: parcela 
1961 1655/8), parc. št. 1655/9 v 
izmeri 1 m² (ID znak: parcela 
1961 1655/9), parc. št. 1655/10 
v izmeri 1 m² (ID znak: parcela 
1655/10), parc. št. 1655/11 v 
izmeri 38 m² (ID znak: parcela 
1961 1655/11), parc. št. 1655/12 
v izmeri 1 m² (ID znak: parcela 
1961 1655/12), vse k.o. Trzin 7.000 

Prodaja zemljišč ob Pšati, ki so dejansko 
funkcionalna zemljišča k objektu, zaradi ureditve 
etažne lastnine. Občina zemljišč ne potrebuje za 
izvajanje svojih nalog. 
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70. 

Del parc. št. 1646/148, v 
približni izmeri 15 m² (ID znak: 
parcela 1961 1646/148) 1.350 

Prodaja dela parc. št. 1646/129 v izmeri 15 m2 (ID 
znak: parcela 1961 1646/129) na podlagi vloge za 
odkup mejaša. Občina zemljišča ne potrebuje za 
izvajanje svojih nalog. 

71. 

Parc. št. 1262/3 (ID znak: 
parcela 1961 1262/3) in parc. št. 
1261/25 (ID znak: parcela 1961 
1261/25) 120.000 

Prodaja dela zemljišča parc. št. 1262/3 in parc. št. 
1261/25 v skupni izmeri približno 1200m2, 
natančno po odmeri glede na OPPN, na javni dražbi 
za potrebe dopolnitve gradbene parcele. Občina 
zemljišč ne potrebuje za izvajanje svojih nalog. 

72. 
Parc. št. 872/20 v izmeri 424m² 
(ID znak: parcela 1961 872/20) 20.000 

Prodaja parc. št. 872/20 v Mlakah, cca. 250m2 (ID 
znak: parcela 1961 872/20) na podlagi vloge za 
odkup. Občina zemljišča ne potrebuje za izvajanje 
svojih nalog. 

73. 
Parc. št. 872/10 v izmeri 892m² 
(ID znak: parcela 1961 872/10) 70.593 

Prodaja parc. št. 872/10 v Mlakah, cca, 800m2 (ID 
znak: parcela 1961 872/10) na podlagi vlog za 
odkup. Občina zemljišča ne potrebuje za izvajanje 
svojih nalog. 

74. 
Parc. št. 1572/3 v izmeri 996m² 
(ID znak: parcela 1961 1572/3) 34.860 

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. 1961 Trzin, ki so v 
lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Gre 
torej za menjavo ceste za cesto.  

75. 
Parc. št. 1574/5 v izmeri 40m² 
(ID znak: parcela 1961 1574/5) 3.500 

Prodaja parc. št. 1574/5 v izmeri 55m2 (ID znak: 
parcela 1961 1574/5) v namen zaokrožitve parcele. 
Občina zemljišča ne potrebuje za izvajanje svojih 
nalog. 

76. 
Parc. št. 866/22 v izmeri 143m² 
(ID znak: parcela 1961 866/22) 23.722 

Prodaja parc. št. 866/22 v izmeri 143m2 (ID znak: 
parcela 1961 866/22) v namen zaokrožitve parcele. 
Občina zemljišča ne potrebuje za izvajanje svojih 
nalog. 

77. 

Parc. št. 1244/256 v izmeri 
302m² (ID znak: parcela 1961 
1244/256) 30.000 

Prodaja parc. št. 1244/256 v izmeri 302m2 (ID znak: 
parcela 1961 1244/256) v namen zaokrožitve 
parcele. Občina zemljišča ne potrebuje za izvajanje 
svojih nalog. 

Orientacijska vrednost skupaj    743.071,86   

 
 
B. STANOVANJA IN POSLOVNI PROSTORI 
 

Zap. št. 

opis stvarnega premoženja 
(naslov, ID oznaka, kvadratura, 

parc.št. ) 

posplošena tržna 
oz orientacijska 

vrednost (v EUR) 

obrazložitev 

1. 

Stanovanje na naslovu 
Miklošičeva 1c, Domžale,  
stavba št. 4516,  (ID 1959-4516-
1) v izmeri 67,78m².  

45.000,00 
Zasedeno stanovanje v Domžalah, Miklošičeva 1 c 
(67,78 m2), stanovanje ni v občini Trzin in 
ekonomsko ni rentabilno, zato je prodaja smiselna. 

2. 

1591/5, 1591/42, 1591/43, 
1591/44, 1951/45, 1591/46, 
1591/57, 1591/58, 1591/59, 
1594/8, 1594/11, 1593/1 vse 
k.o. Sveti Anton (otok Krk, 
Vantačići) v skupni izmeri 2.537 
kvadratnih metrov, stavba pa 
meri 519 kvadratnih metrov. 
Delež občine je 6,2%. 

35.000,00 

Mladinski dom na Krku v Vantačićih, ki ga večinski 
lastniki nameravajo/-mo prodati. 

Orientacijska vrednost skupaj    80.000,00   

 
 



URADNI VESTNIK Občine Trzin –  št. 13/2017, 21.12.2017 
 

 
121 

 

 
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 na podlagi veljavne zakonodaje. 
 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
začne veljati 1.1.2019.  
 
 
Številka: 23-10/2017                                                                                                                             ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 20.12.2017                                                                                                                         Peter LOŽAR, l.r.           

 
 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 odl. US), Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr.,101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o 
financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno besedilo, 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 - ZUUJFO) in 
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) na 23. redni seji, dne 20. 
decembra 2017 sprejel 
 

SKLEP  
 
Občinski svet Občine Trzin je na 23. redni seji dne 20.12.2017 obravnaval in sprejel predlog Sprememb Proračuna 
Občine Trzin za leto 2018, predložen v obliki Odloka o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2018, predloga 
splošnega dela in posebnega dela Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2018, predloga Načrta razvojnih programov 
Občine Trzin za leto 2018-2021 in Obrazložitev Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2018 kot celote, vključno s 
sprejetim amandmajem.  
 
Odlok o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2018 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, drugi sprejeti 
deli Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2018 se objavijo na spletni strani Občine Trzin. Spremembe Proračuna 
Občine Trzin začnejo  veljati naslednji dan  po objavi, uporabljati pa se začnejo 1. januarja 2018.  
 
 
Številka: 23-11/2017                                                                                                                             ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 20.12.2017                                                                                                                         Peter LOŽAR, l.r.   
 

 
 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o 
financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno besedilo, 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 
71/17 – ZIPRS1819) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) na 23. 
redni seji dne 20.12.2017 sprejel 

 
Odlok o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2018 

 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 
 

S tem odlokom se za Občino Trzin za leto 2018 določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna 
ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 
 
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
 

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

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20130433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20061310
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20065268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20130433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20061310
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20065268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1805
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3386
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1811
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2769
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3415
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V splošnem delu proračuna so za leto 2018 prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov oz. 
podkontov.  
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2018 določa v naslednjih zneskih:  

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                            v evrih 

Skupina/podskupina 
kontov NAMEN 

SPREMEMBE 
PRORAČUNA 2018 

  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.404.516 

  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.684.199 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.845.701 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.959.501 

703 Davki na premoženje 863.060 

704 Domači davki na blago in storitve 23.140 

706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 838.498 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 719.668 

711 Takse in pristojbine 4.700 

712 Globe in druge denarne kazni 42.400 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.730 

714 Drugi nedavčni prihodki 69.000 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 99.060 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 39.060 

721 Prihodki od prodaje zalog 0 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 60.000 

73 PREJETE DONACIJE 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 621.257 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 466.197 

741 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 155.060 

 78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 

      

  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.177.329 

40 TEKOČI ODHODKI 1.819.375 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 566.128 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 81.573 

402 Izdatki za blago in storitve 1.062.675 

403 Plačila domačih obresti 0 

409 Rezerve 109.000 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.233.895 

410 Subvencije 40.000 
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411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 737.015 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 110.462 

413 Drugi tekoči domači transferi 346.418 

414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.056.647 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.056.647 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 67.411 

431 
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 10.400 

432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom 57.011 

      

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANKLJAJ (I.-II.) -1.772.813 

      

B.    RAČUN  FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

      

  
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)   

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   

750 Prejeta vračila danih posojil   

751 Prodaja kapitalskih deležev   

752 Kupnine iz naslova privatizacije   

  
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV(440+441+442)   

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   

440 Dana posojila      

441 Povečanja kapitalskih deležev in naložb   

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije   

  
VI. PREJETA POSOJILA - DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)   

      

C.    RAČUN  FINANCIRANJA   

  
 

  

  VII. ZADOLŽEVANJE (500)   

50 ZADOLŽEVANJE   

500 Domače zadolževanje   

      

  VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)   

55 ODPLAČILA DOLGA   

550 Odplačila domačega dolga   

      

  
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -1.772.813 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   

  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.772.813 

  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2017 4.049.044 
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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 postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Trzin.   
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
 

3. člen 
 (izvrševanje proračuna)  

 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. 
 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi in tega odloka. 
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.  
 
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom. 
 
 

4. člen  
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih 
financah, tudi naslednji prihodki: 

1. prihodki požarne takse po 58. členu Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz), 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 iz 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. 

 
 

5. člen 
(dodatno pridobljena namenska sredstva) 

 
Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva 
razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre 
nova postavka. 
 
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena, se lahko prevzamejo le, če so sredstva že nakazana v 
proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev. 
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6. člen  

(prerazporejanje pravic porabe) 
 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto 
izvrševanja. 
 
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. 
 
Obsežnejše prerazporeditve pravic porabe oziroma spremembe proračuna se na predlog župana izvedejo z rebalansom 
proračuna, ki ga sprejme občinski svet.  
 

7. člen  
(poročanje o izvrševanju proračuna) 

 
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.  

 
 

8. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem 
proračunu. 
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 60% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega: 
1. v letu 2019 40% navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe. 
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, 
ne sme presegati 25%  pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 
 
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 pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za 
operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih 
sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev. 
 
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v  finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

9. 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. 
 
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. 
 
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 
 
 

10. člen 
(proračunski sklad) 

Proračunski sklad je: 
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF 
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Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 22.000 evrov. 
 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 22.000 evrov župan in o porabi sredstev obvešča občinski svet v okviru rednih 
poročil o izvrševanju proračuna.   
 
 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
OBČINE 

 
11. 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. 
 

12. člen  
(upravljanje prostih denarnih sredstev) 

 
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. 

 
13. člen  

 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine pod vrednostjo 10.000 EUR v posameznem primeru razpolaganja 
oziroma pridobivanja nepremičnine, sprejme župan.  
 
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme župan. 
 
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. 
 
 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
 

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

 
Občina Trzin za proračunsko leto 2018 ne načrtuje zadolževanja. 
 
 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

15. člen 
 

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in na spletni strani Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po 
objavi, uporablja pa se od 01. januarja 2018 dalje.  
 
Posebni del Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2018 in Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2018 - 
2021 se skupaj z razširjenim splošnim delom Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2018 objavijo na spletni strani 
Občine Trzin in začnejo veljati hkrati z Odlokom o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2018. 
 
 
Številka: 23-11.1/2017                                                                                                                          ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 20.12.2017                                                                                                                         Peter LOŽAR, l.r.   
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 odl. US), Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o 
financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno besedilo, 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17) in Statuta Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) na 23. redni seji dne 20.12.2017 sprejel  
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin je na 23. redni seji dne 20.12.2017 obravnaval predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2019, 
predložen v obliki Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2019, predloga splošnega dela in posebnega dela Proračuna 
Občine Trzin za leto 2019, predloga Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2019-2022 in Obrazložitev 
Proračuna Občine Trzin za leto 2019 kot celote.  
 
Občinski svet soglaša, da je predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2019 primerna osnova za pripravo predloga 
Proračuna Občine Trzin za leto 2019 za drugo obravnavo in nalaga predlagatelju, da ob pripravi predloga za drugo 
obravnavo izpelje javno razpravo v skladu s 151. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin in v okviru 
možnosti upošteva pripombe in predloge iz razprav na sejah delovnih teles Občinskega sveta, seje Občinskega sveta ter 
javne razprave. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
 
Številka: 23-12/2017                                                                                                                             ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 20.12.2017                                                                                                                         Peter LOŽAR, l.r.   

 
 
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – Zrud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – 
ZdavNepr, 110/13, 19/15 in 61/17) in Statuta občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 
in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na svoji 23. redni seji dne 20. decembra 2017 sprejel 
 
 

SKLEP 
o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin 

 
1. člen 

 
Občinski svet Občine Trzin odvzema status javnega dobra naslednjim zemljiščem v lasti Občine Trzin: 
 

Kat. občina Parc. številka             površina [m²] 

1961-TRZIN 1646/148 15 

1961-TRZIN 866/22 143 

1961-TRZIN 1244/256 313 

1961-TRZIN 1646/151 72 
 

2. člen 
 
Na nepremičninah iz 1. člena se v zemljiški knjigi izvede izbris zaznambe statusa grajenega javnega dobra. 
 

3. člen 
 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in prične veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Številka: 23-13/2017                                                                                                                          ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 20.12.2017                                                                                                                        Peter LOŽAR, l.r.   

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20130433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20061310
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20065268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1805
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) ter 11., 16. in 17. člena Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 4/08, 8/09, 1/11 in 10/13; Uradni list RS, št. 42/08, 38/10 in 
6/14; Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 3/08, 2/09, 10/10, 7/13; Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 
3/13; Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 8/10 in 9/13; Uradni vestnik Občine Trzin, št. 11/07, 3/09, 6/10 in 
6/13) je Skupni organ občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin na 22. seji dne 7. 
12. 2017 sprejel 

 
CENIK 

obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, 
Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin 

 
Zaračunana cena storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljena iz: 

 omrežnine, ki se zaračunava vsem uporabnikom storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode na CČN, 

 cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode ali cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, 
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (mKČN) - čiščenja vsebine / blata. 
 
1. CENA STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE 

   
cene v EUR/m3 

obračunska postavka cena brez DDV DDV 9,5 % cena z DDV 

storitev čiščenja komunalne odpadne vode 0,3681 0,0350 0,4031 

 
V ceno storitve čiščenja komunalne odpadne vode, ki se zaračuna uporabnikom, ki so priključeni na javno kanalizacijo po 
količini dobavljene vode, so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitve javne službe čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode (JP CČN d. o. o.). 
 
2. CENA STORITVE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI 

IN mKČN – ČIŠČENJE VSEBINE / BLATA 

   
cene v EUR/m3 

obračunska postavka cena brez DDV DDV 9,5 % cena z DDV 

storitev, povezana z nepretočnimi greznicami 
in mKČN - čiščenje vsebine / blata 

0,0133 0,0013 0,0146 

 
V ceno storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi 
napravami, ki se zaračuna uporabnikom po količini dobavljene vode, so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitve 
javne službe čiščenja vsebine greznic oz. blata mKČN (JP CČN d. o. o.). 
 
3. OMREŽNINA 

   
cene v EUR/mesečno 

obračunska postavka cena brez DDV DDV 9,5 %           cena z DDV 

DN < 20 2,2561 0,2143 2,4704 

20< DN< 40 6,7683 0,6430 7,4113 

40< DN <50 22,5609 2,1433 24,7042 

50 < DN < 65 33,8414 3,2149 37,0563 

65 < DN < 80 67,6828 6,4299 74,1127 

80 < DN <100 112,8047 10,7164 123,5211 

100 < DN < 150 225,6093 21,4329 247,0422 

 
Omrežnina vključuje stroške javne infrastrukture, s katero se izvaja javna služba čiščenja odpadne vode in se 
uporabnikom obračunava glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom vodomera. 
 
 
 



URADNI VESTNIK Občine Trzin –  št. 13/2017, 21.12.2017 
 

 
129 

 

 
Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in veljavnim sklepom o sprejemu cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – čiščenje odpadne vode, ki ga je sprejel Skupni organ občin 
Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin dne 7. 12. 2017. 
 
Cenik se uporablja od dne 1. 1. 2018 dalje. 
 
Številka: 0142-14/2017                                                                                                   Vodja skupnega organa 
Domžale, 18. 12. 2017                                                                                         ŽUPAN OBČINE DOMŽALE 
                                                                                                                  Toni Dragar             

 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Trzin na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. 
US), Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12) in Statuta Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) objavlja 
 

JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV KANDIDATOV ZA NADOMESTNEGA ČLANA 
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE TRZIN 

 
Občinska volilne komisija je bila imenovana na 6. redni seji, dne 22. 04. 2015, sklep o imenovanju pa je bil objavljen v 
Uradnem vestniku Občine Trzin, št. 3/15, z dne 29. 04. 2015 in je pričel veljati dne 05. 05. 2015. Zakon o lokalnih 
volitvah v 38. členu določa, da se komisijo imenuje za obdobje štirih let. Mandat bo komisiji potekel 05. 05. 2019. Glede 
na to, da je dne 07. 12. 2017 ena izmed članic Občinske volilne komisije odstopila, je potrebno imenovati nadomestnega 
člana za preostanek mandatne dobe komisije, zato vas pozivamo k oddaji predlogov za 1. (enega) nadomestnega člana 
Občinske volilne komisije Občine Trzin. Novo imenovanemu nadomestnemu članu se bo mandat iztekel hkrati z 
iztekom mandata predsednika, namestnika predsednika, članov in njihovih namestnikov.     
 
V skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah se člani volilne komisije in njihovi namestniki imenujejo po predlogih 
političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.  
 
V omenjenem zakonu so določene tudi naloge Občinske volilne komisije, med katere spadajo: 

- skrb za zakonitost volitev v občinski svet;  

- potrjevanje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavljanje seznamov kandidatov oziroma list 
kandidatov;  

- določitev volišč;  

- imenovanja volilnih odborov;  

- ugotavljanje rezultatov glasovanja in razglasitev, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter dajanje poročil o 
izidu volitev;  

- opravljanje in vodenje neposrednega tehničnega dela v zvezi z volitvami ter  

- opravljanje drugih nalog, ki jih določa ta zakon. 
 
Predloge oddajte v zaprti kuverti z opombo »NE ODPIRAJ – Javni poziv – NADOMESTNI ČLAN OVK«, in sicer 
najpozneje do četrtka, 18. 01. 2018, do 12:00 ure na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Občine Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin. 
 
Kandidaturam je potrebno predložiti tudi soglasje kandidata, ki ga lahko najdete na spletni strani Občine Trzin 
www.trzin.si, kjer je pod aktualno objavljen javni poziv.  
 
Vse navedbe v moški slovnični obliki veljajo tudi za žensko slovnično obliko. 
 
Številka zadeve: 900-0003/2014-194                                                            Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
Datum: 21. 12. 2017                                                                                                      voli tve in imenovanja 
                                                                                                                                         Klavdija Tretjak, l.r. 
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