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Župan Peter Ložar  

 

Številka: 17-10/2016 

Datum: 30.11.2016 

 

Občinski svet 

Občine Trzin  

 

 

Zadeva: Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov in prireditev društev, 

klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v 

Občini Trzin 

  

Namen: Sprejem sprememb pravilnika o sofinanciranju programov in prireditev društev, klubov, zvez 

in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin pred 

izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in prireditev s področja zunaj kulture, 

športa in humanitarnih v Občini Trzin 

 

Pravna podlaga: Zakon 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), Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – 

uradno prečiščeno besedilo) in 18. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 

prečiščeno besedilo in 8/06) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Predlagatelj:    Župan Občine Trzin, Peter Ložar 

 

Poročevalec:     Matjaž Erčulj, strokovni sodelavec  

 

Obrazložitev predloga:  

Občinski svet v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Statutom občine Trzin sprejema tudi 

pravilnike in programske akte za področje zunaj kulture v Občini Trzin.  

 

Predlagamo dve spremembi: 

1. Sofinanciranje najemnin za izvajanje programa v Občini Trzin na področju kulture in zunaj.  

Občina Trzin je skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 

določila ceno uporabe prostorov v katerih društva izvajajo dejavnost. Glede na to da bodo zdaj društva 

za izvedbo svojih programov v prostorih v lasti in upravljanju občine Trzin plačevali uporabnino, bomo 

del teh sredstev vrnili preko javnega razpisa. S tem bomo ustregli tudi računovodskemu standardu 

oziroma  bruto bilančnemu prikazu prihodkov in stroškov, hkrati pa ne bomo preveč finančno obremenili 

društev. 

Sredstva za najem bomo preko razpisa vnaprej razdelili glede na napovedan celoletni strošek, nakazali 

pa na podlagi zahtevka, kateremu bo priložen račun za najem  izvedbo programa v Trzinu. 

 

2. Sofinanciranje veteranskih in domoljubnih organizacij. 

Občina Trzin je že do sedaj sofinancirala program Združenja NOB in Združenja ZVVS, ki delujeta v 

Trzinu. Z novim proračunskim letom bomo vse organizacije, ki delujejo na tem področju sofinancirali 

preko javnega razpisa, tako tudi organizacije ki delujejo na področju ohranjanja spomina na vojne. 

Posebej razpisana sredstva se bodo razdelila med organizacije na podlagi števila članov in na podlagi 

vrednosti programov, s tem da se bo sofinancirane vsebine še bolj natančno opredelilo v razpisu. 

 

 

Finančne posledice: Sprejem sprememb pravilnika sam po sebi ne bo imel dodatnih neposrednih 

posledic za Proračun Občine Trzin. 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4654
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2849
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2075
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


Predlog sklepa:  

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), Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno 

prečiščeno besedilo) in 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 

besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 17. redni seji dne 21. decembra 2016 sprejel 

 

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin sprejema Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov 

in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih 

dejavnosti v Občini Trzin. 

 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov in prireditev društev, klubov, zvez in 

drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin se objavi v 

Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  

 

Številka: 17-10/2016                   Župan: 

Datum: 21.12.2016               Peter Ložar l.r. 

              

 

Predlog sprememb: 

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), Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno 

prečiščeno besedilo) in 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 

besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 17. redni seji dne 21. decembra 2016 sprejel 

 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov in prireditev društev, klubov, 

zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini 

Trzin 

 

1. člen 

V prvi alineji 2. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in prireditev društev, klubov, zvez in 

drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin (Uradni 

vestnik OT, št. 8/11 in 10/15) se doda » in na področju dela veteranskih in domoljubnih organizacij,« 

 

V 2. členu se doda zadnja alineja ki se glasi: 

»–        sofinanciranje uporabnine oziroma najemnine prostorov potrebnih za izvajanje redne dejavnosti 
in programa organizacij v Občini Trzin;« 

2.člen 

V 3. členu se v prvem odstavku za besedo turistična, doda beseda »veteranska«; 

3. člen 

8. člen se na koncu dopolni z novimi alinejami: 

»j)      Kriteriji in merila za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij 

a. Kriteriji in merila se določijo z vsakoletnim javnim razpisom in se delijo ½ sredstev na podlagi 

števila članov in ½ sredstev na podlagi vrednosti njihovih programov.  

b. Ne glede na določbe tega pravilnika lahko župan, na predlog strokovne komisije, podrobneje 

opredeli katere vsebine, vrste programov in projektov so prioritetne. 

k)      Kriterij in merila za sofinanciranje uporabnine oziroma najemnine prostorov potrebnih za 
izvajanje redne dejavnosti in programa organizacij v Občini Trzin : 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
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


Sofinancirana sredstva za najem prostorov se med uporabnike razdelijo po deležih na podlagi celo 

letnega napovedanega stroška, katerega se izkazuje s pogodbami o najemu oziroma uporabi prostorov v 

Občini Trzin za redno dejavnost in z napovedanimi akcijami (prireditve, predavanja, delavnice ipd) 

društva, ki se bodo izvajale v prostorih z zaračunano najemnino v Občini Trzin. Sredstva za najem se 

upravičencem nakažejo na podlagi zahtevka, ki mu je priložen račun za najem za izvedbo programa v 

Občini Trzin.« 

 

4. člen  

 

Spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 

 

Številka: 17-10/2016               ŽUPAN 

Datum: 21.12.2016                   Peter LOŽAR, l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


