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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samou-
pravi (Ur. l. RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 51/02, 72/05 in
100/05), Zakona o financiranju občin (123/06), Zakona o javnih
financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in Statuta
Občine Trzin (Ur. v. Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in
8/06) sprejel 

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je na  11. redni seji obravnaval
predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2009, predložen v
obliki Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2009, vključ-
no s predlogom  splošnega dela in posebnega dela Proračuna
Občine Trzin za leto 2009 in predlogom Načrta razvojnih
programov Občine Trzin za leto 2009 ter obrazložitvijo pred-
loga proračuna kot celote. 
Občinski svet sprejema predlog Odloka o Proračunu Občine
Trzin za leto 2009, vključno s predlogom splošnega in poseb-
nega dela Proračuna Občine Trzin za leto 2009 in predlogom
Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2009 in
vključno s sprejetim dopolnilom k Načrtu razvojnih progra-
mov Občine Trzin za leto 2009. 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in
začne veljati z dnem objave. 

Številka: 11-1.1/2007 ŽUPAN:

Datum: 19.12.2007 Tone PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samou-
pravi (Ur. l. RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 51/02, 72/05 in
100/05), Zakona o financiranju občin (123/06), Zakona o javnih
financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/07)
in Statuta Občine Trzin (Ur. v. Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03,
2/06 in 8/06) sprejel 

ODLOK 
o Proračunu Občine Trzin za leto 2009

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Trzin za leto 2009 določajo prora-

čun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in

poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine za leto 2009

(v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 

STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so za leto 2009 na ravni podskupin

kontov prikazani in določeni prejemki in izdatki po ekonomski

klasifikaciji do ravni kontov. 

Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih: 

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 

Skupina/Podskupina kontov 2009

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3,373.303

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2,872.879

70 DAVČNI PRIHODKI 2,393.382

700 Davki na dohodek in dobiček/glavarina 703 

Davki na premoženje 627.480

704 Domači davki na blago in storitve 89.598

706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI 479.497

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 337.923  

711 Takse in pristojbine 7.511

712 Globe in druge denarne kazni 12.913   

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 11.844

714 Drugi nedavčni prihodki 109.306

72 KAPITALSKI PRIHODKI 113.937

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 

neopredmetenih dolgoročnih sredstev 142.337

73 PREJETE DONACIJE

74 TRANSFERNI PRIHODKI 358.087

740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 264.197

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 

iz sredstev proračuna Evropske unije 93.890

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4,428.364

40 TEKOČI ODHODKI 1,243.723

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 267.862

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 143.643

402 Izdatki za blago in storitve 802.718  

403 Plačila domačih obresti

409 Rezerve 29.500

41 TEKOČI TRANSFERI 903.252

410 Subvencije 26.055

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 75.208

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 93.563

413 Drugi tekoči domači transferi 708.426

414 Tekoči transferi v tujino
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1,797.228

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1,797.228

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 484.161

431 Investicijski transferi pravnim in 

fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 414.670

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 69.491

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)/ 

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  - 1,055.061   

B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov 2008

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

750 Prejeta vračila danih posojil

751 Prodaja kapitalskih deležev

752 Kupnine iz naslova privatizacije

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV (440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

DELEŽEV

440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in 

drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v 

svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0

C.RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov 2008

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0

55 ODPLAČILA DOLGA 0 

550 Odplačila domačega dolga 0

IX. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV 

NA RAČUNIH 1,055.061

X. NETO FINANCIRANJE 1,055.061

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 

31. 12. PRETEKLEGA LETA 248.805

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 prora-

čunov. 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.  

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. 

4. člen 

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v

prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji pri-

hodki:

1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred

požarom (Ur.l. RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za name-

ne, določene v tem zakonu;

2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporabi za name-

ne, določene z zakonom, 

3. prihodek od turistične takse, ki se uporabi za namene, določe-

ne z zakonom,  

4. prihodki o prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premo-

ženja in 

5. odškodnine iz naslova zavarovanj in 

6. okoljska taksa zaradi obremenjevanja okolja zaradi odlaganja

komunalnih odpadkov in okoljska taksa zaradi obremenjevanja

okolja zaradi odvajanja odpadnih vod.

5. člen 

(prerazporejanje pravic porabe)

O prerazporeditvah pravic porabe (prenosih sredstev med p.p.) v

posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru

področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega

uporabnika župan, ki o vsakem tovrstnem posegu obvesti občin-

ski svet v skladu z zakonom.

Obsežnejše prerazporeditve pravic porabe oziroma spremembe

proračuna se na predlog župana izvedejo z rebalansom proraču-

na, ki ga sprejme občinski svet. 

6. 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. 

7. člen

(prevzemanje obveznosti za večletne naložbe)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta

razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznos-

ti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih

programov.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki

bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhod-

ke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe

v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega 

1. v letu 2010 do 50 % navedenih pravic porabe in

2. v ostalih prihodnjih letih do 25 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, 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.
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Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za

prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje

obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storit-

ve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposred-

nih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se

načrtujejo v  finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načr-

tu razvojnih programov.

8. člen

(proračunski skladi)

V skladu z Zakonom o javnih financah občina: 

1. oblikuje podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF in 

2. lahko oblikuje podračun stanovanjskega sklada, ustanovljenega

na podlagi predhodno sprejetega odloka o ustanovitvi prora-

čunskega sklada. 

Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v skupni višini

29.500 EUR.

Na predlog za finance pristojne službe občinske uprave o upora-

bi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka

49. člena ZJF v višini 16.500 EUR do višine 1.000 EUR odloča

župan in o tem obvešča občinski svet v skladu z zakonom.

O uporabi sredstev proračunske rezervacije, ki se oblikuje v viši-

ni 13.000 EUR, odloča župan in o porabi sredstev obvešča občin-

ski svet v okviru rednih poročil o izvrševanju proračuna.  

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 

STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

9. člen

(odpis manjšega dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko

župan dolžniku do višine 500 EUR  odpiše oziroma delno odpi-

še plačilo dolga.

10. člen 

(upravljanje prostih denarnih sredstev)

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.

11. člen 

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim stvarnim

premoženjem občine pod vrednostjo 5.000 EUR v posameznem

primeru sprejme župan, pri čemer se omeji na pridobivanje zem-

ljišč, potrebnih za izgradnjo komunalne infrastrukture oziroma

zemljišč z že vgrajeno infrastrukturo in razpolaganje z zemljišči

ob zasebnih stavbnih parcelah, v katerih ni vgrajene ali načrtova-

ne komunalne infrastrukture.  

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN

JAVNEGA SEKTORJA

12. člen

(zadolževanje občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihod-

kov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu

finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-

ciranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine

300.000 EUR, in sicer za naslednje investicije: Dom starejših

občanov, naložbe v ceste-novogradnje in obnove, objekti za šport

in rekreacijo in nakup oziroma gradnja stanovanj.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in

javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Trzin, v letu

2009 ne sme preseči skupne višine glavnic 105.000 EUR.

Občina se lahko kratkoročno zadolži za odpravljanje likvidnost-

nih težav skladno z zakonom, vendar v višini največ 5 % načrto-

vanih prihodkov proračuna. Župan o najemu kratkoročnega poso-

jila obvesti občinski svet na naslednji seji. 

13. člen

(zadolževanje javnih zavodov in javnih podjetij)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in

javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Trzin) se lahko v

letu 2009 zadolžijo do skupne višine 105.000 EUR. Kolikor gre

za pravno osebo z več ustanovitelji, je delež dolga, za katerega

jamči Občina Trzin, lahko največ enako visok kot dolg iz prej-

šnjega stavka.  

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen

Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o Spre-

membah Proračuna Občine Trzin za leto 2008 (Ur.v. OT, št. 10/07).

15. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in na splet-

ni strani Občine Trzin in se začne uporabljati 1. januarja 2009.

Posebni del Proračuna Občine Trzin za leto 2009 in Načrt razvoj-

nih programov Občine Trzin za leto 2009 se skupaj z razširjenim

splošnim delom Proračuna Občine Trzin za leto 2009 objavijo na

spletni strani Občine Trzin in začnejo veljati hkrati z Odlokom o

Proračunu Občine Trzin za leto 2009. 

Številka: 11-1.1/2007 ŽUPAN:

Datum: 19.12.2007 Tone PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samou-
pravi (Ur. l. RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 51/02, 72/05 in
100/05), Zakona o financiranju občin (123/06), Zakona o javnih
financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/07)
in Statuta Občine Trzin (Ur. v. Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03,
2/06 in 8/06) sprejel 

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je na 11. redni seji v okviru
obravnave Proračuna Občine Trzin za leto 2009 potrdil Načrt
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Trzin za leto 2008 in leto 2009, sprejet na 10. redni seji
26. 11. 2007 (Ur.v. OT, št. 10/07), kot Letni načrt pridobivanja
in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin
za leto 2009, vključno s sprejetim dopolnilom, ki se upošteva
pri oceni prihodkov proračuna za leto 2009.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne
veljati 1.1. 2008.

Številka: 11-1.2/2007 ŽUPAN:

Datum: 19.12.2007 Tone PERŠAK, l.r.
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Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – UPB-1 (Ur.l. RS, št.
100/05), Statuta Občine Trzin (Ur.vestnik Občine Trzin, št.  2/99,
4/2000,  5/03, 2/06 in 8/06)  in Odloka o zagotavljanju obvešča-
nja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin (Ur. vestnik
Občine Trzin,  št. 4/2005) je Občinski svet Občine Trzin na  11.
redni seji dne  19.12. 2007  sprejel naslednji 

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin soglaša s predloženim Finančnim
načrtom glasila Občine Trzin Odsev za leto 2008, ki za izid 11
rednih številk načrtuje odhodek v znesku 39.740,00 EUR in
Cenikom Odseva za leto 2008, 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
2008.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Cenik za
Odsev (Ur.vestnik Občine Trzin, št. 2/07).

FINANČNI NAČRT GLASILA ODSEV ZA LETO 2008
v EUR

PRIHODKI (30% načrtovane porabe) 11.922,00  
ODHODKI Redna Posebna 11 

številka številka številk

Urednik – fiksni del 472,79 0 5.200,69  

Urednik – variabilni del (oc.) 340,75 0 3.748,24  

Avt.honorarji, lektoriranje (oc.) 388,31 0 4.271,47  

Tisk Odseva (ocena) 1.500,00 0 16.500,00  

Tisk Ur.vestnika (ocena) 480,00 0 5.280,00  

Trženje (ocena) 250,00 0 2.750,00  

Raznos 139,20 0 1.809,60  

Vezava izvodov glasila (ocena)   180,00  

Skupaj: 39.740,00 

CENIK ZA ODSEV ZA LETO 2008

oglasi ali članki (v EUR, brez DDV) 
velikost strani: čb oglas  b oglas  ogl.čl.  
cela 223,46 429,39 170,88 
tri četrtine 184,03 245,37 157,74 
polovica 135,83 258,51 109,54 
tretjina 105,16 140,21 83,25 
četrtina 78,87 153,36  
šestina 61,34 87,63  
osmina 48,20 92,01  
šestnajstina 30,67 39,43  
naslovnica:    
velikost strani: b oglas    
četrtina 205,93   
šestina 157,74   
osmina 112,67   

vlaganje oglaševalskih prilog: 50% cene po ceniku        

mali oglasi: do 10 besed 2,85 
vsaka nasl.b. 0,57 

p.c.izvoda: 1 izvod 1,45 

popusti ob sklenitvi letnih pogodb: 10% za 3 oglase letno

20% za 5 do 10 oglasov letno   

25% za 11 oglasov letno   

Honorarji (v EUR): 
Urednik – fiksni del
(bruto bruto znesek za 1 številko) 472,79   

Pisanje člankov
(neto znesek za 1 avtorsko polo; 

1 avtorska pola = 1.800 znakov) 10,74 /1.800 znakov 

oz. 1 znak = 0,00597

Lektoriranje
(neto znesek za 1 avtorsko polo; 

1 avtorska pola = 1.800 znakov) 3,44/1.800 znakov 

oz. 1 znak = 0,00191   

Fotografiranje
(neto znesek za 1 fotografijo)  čb: 3,01    b: 6,02    b/nasl.: 12,03

Trženje (neto znesek) 20% neto cene plačanega oglasa

oz.ogl.članka   

Številka: 11-3/2007 ŽUPAN:

Datum: 19.12.2007 Tone PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 218. člena Zakona o gra-
ditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 58. do 63. člena Zakona
o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00, 51/02,
108/03 in 72/05), 11.člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Trzin (Ur.vestnik Občine Trzin, št.
11/2003), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št.
2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in Poslovnika Občinskega
sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in
5/04) na 11.redni seji dne 19.12.2007  sprejel 

SKLEP
o določitvi vrednosti točk za izračun 

nadomestila za uporabo nezazidanega in
zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2008

v Občini Trzin

1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega

stavbnega zemljišča za leto 2008 znaša 0,0014 EUR.
2. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazida-

nega stavbnega zemljišča za leto 2008 znaša 0,0968 EUR.
3. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku

Občine Trzin, uporablja pa se od 01.01.2008 dalje.

Številka: 11-4/2007 ŽUPAN:

Datum: 19.12.2007 Tone PERŠAK, l.r.
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Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93, 6/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02, 108/03 in 72/05), Statuta
Občine Trzin (Ur.vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03,
2/06 in 8/06) in Pravilnika o metodologiji za izračun prometne vred-
nosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Ur.list
SRS, št. 8/87) je Občinski svet Občine Trzin na 11.redni seji dne
19.12.2007 sprejel 

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih 

stroških komunalnega urejanja stavbnih zem-
ljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega

zemljišča za leto 2008 v občini trzin

a/ Povprečna gradbena cena za 1m2 neto tlorisne 
stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne 
stroške komunalnega urejanja stavbnega zemljišča 
in za vrednost zemljišča, na območju 
Občine TRZIN na dan 01.01.2008 znaša 916,00 EUR/m2

b/ Povprečni stroški komunalnega opremljanja 
stavbnih zemljišč za 1m2 neto tlorisne stanov. 
površine na območju Občine Trzin znašajo:           

- za individualno komunalno opremljanje 6.5% 59,54 EUR/m2

- za kolektivno komunalno opremljanje 7.5% 68,70 EUR/m2

c/ Pri izračunu odškodnin za stavbno zemljišče 
na območju Občine Trzin je za posamezna območja 
upoštevati naslednje odstotke od povprečne GC:      

- območje OIC Trzin 10,00 – 12,00 % od GC   
- ostala območja Občine Trzin 7,00 -10,00 % od GC   
d/ Predlagane cenovne osnove veljajo na dan 

31.12.2007, uporabljajo se od 01.01.2008 dalje 
in se tekom leta valorizirajo z indeksom podražitev, 
ki ga objavlja GZS - Združenje za gradbeništvo 
in IGM za skupino “Stanovanjska gradnja”.      

Številka: 11-5/2007 ŽUPAN:

Datum: 19.12.2007 Tone PERŠAK, l.r.

Na podlagi 21. in 52.člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB1 (
Ur.l.RS, št. 100/05),  9.člena Zakona o financiranju občin – ZFO 1
(Ur.l. RS, št. 123/06) in 11.člena Statuta Občine Trzin (Ur.vestnik
Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06)  in 4.člena
Odloka o občinskih taksah (Ur.vestnik Občine Trzin, št. 2/07) je
Občinski svet Občine Trzin na 11.redni seji dne 19.12.2007 sprejel 

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun 

občinskih taks za leto 2008

1. Vrednost točke za izračun občinskih taks za leto 2008 znaša

0,0633 EUR.
2. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine

Trzin, uporablja pa se od 01.01.2008 dalje.

Številka: 11-6/2007 ŽUPAN:

Datum: 19.12.2007                            

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – UPB (Ur. l. RS,  št.
100/05), Statuta Občine Trzin  (Ur. vestnik Občine Trzin,  št. 2/99,
4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) ) in 5.člena Pravilnika o plačah,
nadomestilih in sejninah občinskih funkcionarjev Občine Trzin – 2
(Ur.vestnik Občine Trzin, št. 7/2002)  je Občinski svet Občine Trzin
na  11. redni seji dne 19.12.2007  sprejel naslednji 

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin soglaša s predlagano uskladitvijo

višine sejnin občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov

delovnih teles OS, četrtnega odbora in nadzornega odbora.

S 01.01.2008  bodo sejnine sledeče:

108,22 EUR (neto) – za udeležbo člana OS na seji OS;

27,16 EUR (neto) – predsedniku oz. članu, ki nadomešča

odsotnega predsednika, za vodenje seje

delovnega telesa, nadzornega odbora ali

četrtnega odbora;

16,65 EUR  (neto) – članom za udeležbo na seji delovnega

telesa, nadzornega odbora ali četrtnega

odbora, kot tudi predsedniku ali članu

nadzornega odbora za udeležbo na seji

občinskega sveta;

pri čemer se predsedniku in članom delovnih skupin nadzornega

odbora  za udeležbo na sejah delovnih skupin v postopku izvaja-

nja nadzora, ki trajajo dlje kot 3 ure, izplača dvojni znesek sejni-

ne. 

Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine

Trzin, uporabljati pa se začne s 01.01.2008. 

Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o uskladitvi

višine sejnin št. 2-2/06, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku

Občine Trzin, št. 12/06.

Številka: 11-7/2007 ŽUPAN:

Datum: 19.12.2007 Tone PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samou-
pravi (Ur.l. RS št. 100/2005-UPB1), Zakona o vrtcih (Ur.l. RS št.
100/2005 –UPB2) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine
Trzin št. 2/1999, 4/2000, 5/2003, 2/06 in 8/06) na 11. redni seji
dne 19. decembra 2007 sprejel 

SKLEP 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje

v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtca 

Občinski svet Občine Trzin na podlagi predloga Osnovne šole

Trzin določa, da cene programov predšolske vzgoje mesečno na

otroka s 1. januarjem 2008 znašajo:

za I. starostno obdobje: 412,25 EUR,
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za II. starostno obdobje: 300,19 EUR,

stroški živil v ceni za otroke I. starostnega obdobja: 33,93 EUR,

stroški živil v ceni za otroke II. starostnega obdobja:34,42  EUR.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne

veljati z dnem objave. 

Številka: 11-8/2007 ŽUPAN:

Datum: 19.12.2007 Tone PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samou-
pravi (Ur.l. RS št. 100/2005-UPB1), Zakona o zavodih (Ur.l.RS št.
12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00), Zakona o uresniče-
vanju javnega interesa za kulturo (Ur.l.RS št.77/07- UPB1) in Statuta
Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03,
2/06 in 8/06) na  11. redni seji dne 19.12.2007 sprejel 

SKLEP
1. Knjižnici Domžale se izda soglasje k Pravilom javnega zavoda

Knjižnica Domžale, ki jih je sprejel Svet javnega zavoda

Knjižnica Domžale na svoji seji dne 15.10.2007.

2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne

veljati takoj. 

Številka: 11-9/2007 ŽUPAN:

Datum: 19.12.2007 Tone PERŠAK, l.r.

Na podlagi  21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
100/05 – prečiščeno besedilo in 21/06 – Odl. US), 149. člena
Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/2006 – prečiščeno bese-
dilo in Skl.US: U-I-51/06-5, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-
I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt),
7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93
in 30/98), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 3-2007,
prečiščeno besedilo in 139/2006 Odl.US: U-I-69/06-16, 29/2007
Odl.US: U-I-56/06-31, 58/2007 Odl.US: U-I-34/05-9) 

in 

20. člena Statuta Občine  Domžale je Občinski svet Občine
Domžale na ____ seji dne _____ sprejel 

4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Kamnik (Ur.
l. RS, št. 47/94, 47/95 in 20/98) ter _____ člena Statuta Občine
Kamnik (Ur. l. RS, št. 40/01) je Občinski svet Občine Kamnik na
____ seji dne _____ sprejel 

22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na ____
seji dne _____ sprejel 

18. člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99,
4/00, 5/03, 2/06, 8/06) je Občinski svet Občne Trzin na svoji 11.
redni seji dne 19.12.2007 sprejel

ODLOK
O ČIŠČENJU KOMUNALNIH ODPADNIH IN

PADAVINSKIH VODA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen)

S tem odlokom se ureja obveznost čiščenja ter način obračunava-

nja in plačevanja storitve čiščenja komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda, ki se zbirajo na čistilni napravi za Občine Domžale,

Kamnik, Mengeš in Trzin (v nadaljevanju občine), ki so uporab-

nice storitve čiščenja.

2. člen

(temeljno načelo)

Vsakdo, ki ima na območju občin vir onesnaževanja odpadne

vode, je dolžan odpadno vodo očistiti na čistilni napravi, razen če

parametri onesnaženosti odpadne vode dosegajo vse kriterije za

neposredni izpust v okolje.

Čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode se izvaja kot

gospodarska javna služba v javnem podjetju.

Izvajalec gospodarske javne službe je dolžan v čiščenje prevzeti

komunalno odpadno in padavinsko vodo ter odpadne vode in

gošče iz pretočnih in nepretočnih greznic, ki so po vsebnosti

enake komunalni odpadni vodi.

3. člen

(pojmi)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji

pomen:

Odpadna voda je voda, ki se po uporabi ali kot posledica pada-

vin onesnažena odvaja v vode neposredno ali po kanalizaciji.

Odpadna voda je lahko komunalna odpadna voda ali padavinska

odpadna voda.

Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem oko-

lju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri

kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna

odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v stavbah v javni rabi ali pri

kakršnikoli dejavnosti, če je po nastanku in sestavi podobna vodi

po uporabi v gospodinjstvu. Komunalna odpadna voda je tudi

odpadna voda, ki nastaja kot industrijska odpadna voda v proiz-

vodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne

vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi

ali sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu,

njen povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan, njena letna

količina ne presega 4.000 m3, obremenjevanje okolja zaradi nje-

nega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od nevar-

nih snovi letna količina ne presega količine nevarnih snovi, dolo-

čene s predpisom države.

Padavinska voda je voda, ki kot posledica meteorskih padavin

odteka onesnažena iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materia-

lom prekritih površin v vode ali se odvaja v javno kanalizacijo.

Vir onesnaževanja je objekt, naprava ali zemljišče, kjer nastaja

odpadna voda, ki se odvaja v kanalizacijo, neposredno v vode ali

v greznico.
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Čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne vode, ki

zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost.

Kanalizacija so javni objekti in naprave za zbiranje in odvajanje

odpadne vode do čistilne naprave.

Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, ko je

določen v predpisih, ki urejajo emisije snovi in toplote pri odva-

janju odpadnih vod iz virov onesnaževanja ter predpisih, ki ureja-

jo obratovalni monitornig odpadnih vod.

4. člen

(uporabniki)

Uporabniki storitev čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih

voda ter zavezanci za plačilo storitev gospodarske javne službe (v

nadaljevanju: uporabniki) iz 2. člena tega odloka so:

a. gospodinjstva in skupnosti etažnih lastnikov v več stanovanj-

skih in poslovnih objektih na območju občin, ki so priključeni

oziroma imajo možnost priključitve na javno kanalizacijo;

b. pravne osebe in gospodarski ter negospodarski subjekti, ki pri

opravljanju svoje dejavnosti proizvajajo komunalno odpadno

ali padavinsko vodo;

c. subjekti iz točk a ter b tega člena, ki dovažajo komunalne

odpadne vode neposredno izvajalcu.

II. OBVEZNOSTI UPORABNIKA IN IZVAJALCA 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

5. člen

(obveznosti uporabnika)

Obveznosti uporabnika so:

- odvajanje komunalnih odpadnih voda v sistem čiščenja komu-

nalnih odpadnih in padavinskih voda;

- skrb za vse interne merilne naprave in kanalizacijske objekte do

vstopa v javno kanalizacijo;

- izvajanje vseh potrebnih ukrepov za preprečitev škode;

- da ne uporablja substanc, ki so kvarne za proces čiščenja ali

povzročajo toksičnost blata ali zaviranje biološkega procesa.

Uporabnik ne sme spuščati odpadne vode v sistem čiščenja brez

vednosti upravljavcev kanalizacije, mimo merilnih mest ali nepo-

oblaščeno posegati v merilne naprave.

6. člen

(obveznosti izvajalca gospodarske javne službe)

Obveznosti izvajalca gospodarske javne službe so:

- sprejemanje komunalne odpadne in padavinske vode v čiščenje;

- čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode do predpisane

kvalitete za izpust v vodotok za tiste parametre, za katere je čis-

tilna naprava projektirana in tehnološko opremljena;

- občasno preverjanje in kontroliranje kvalitete odpadnih voda,

izvajanje kontrole  vzdrževanja merilnih mest;

- neprekinjeno delovanje oz. obratovanje;

- izvajanje razvojnega programa gospodarske javne službe;

- skrb za pravilnost in ažurnost evidenc uporabnikov;

- obveščanje pristojnih organov o poslovanju čistilne naprave ter

komuniciranje z okoljsko javnostjo v smislu dobrih sosedskih

odnosov in varstva okolja;

- zaračunavanje storitev uporabnikom v skladu z veljavnim ceni-

kom.

III. MERJENJE KOLIČIN ODPADNIH VODA

7. člen

(komunalne odpadne vode)

Meritve količin komunalnih odpadnih voda se opravljajo nepo-

sredno ali posredno in so ena izmed osnov za obračun storitve. 

Posredno se merijo količine komunalnih odpadnih voda na osno-

vi meritev porabljene pitne vode iz javnih vodovodov ali meritve

porabe vode iz lastnih zajetij.

Neposredni način meritve količin komunalnih odpadnih voda je

možen, če ima uporabnik nameščeno merilno napravo za merje-

nje količine odpadne vode oziroma v primeru dovoza odpadne

voda na čistilno napravo.

IV. CENA IN OBRAČUN STROŠKOV ČIŠČENJA 

ODPADNIH VODA

8. člen

(izračun stroškov čiščenja komunalne odpadne vode)

Stroški čiščenja komunalnih odpadnih voda se izračunajo po

naslednji formuli:

Sk = Vk × Ck

Sk..........stroški čiščenja komunalnih odpadnih voda (EUR)

Vk .........volumen komunalnih odpadnih voda (m3)

Ck .........cena čiščenja komunalnih odpadnih voda, ki so odvede-

ne v javno kanalizacijsko omrežje(EUR/m3)

9. člen

(izračun stroškov čiščenja grezničnih gošč iz pretočnih greznic)

Stroški čiščenja grezničnih gošč iz pretočnih greznic se izračuna-

jo po naslednji formuli:

Sgp = Vgp × Cgp

Sgp........stroški čiščenja komunalnih odpadnih voda (EUR)

Vgp .......volumen komunalnih odpadnih voda (m3)

Cgp .......cena čiščenja grezničnih gošč iz pretočnih greznic

(EUR/m3)

10. člen

(izračun stroškov čiščenja grezničnih gošč 

iz nepretočnih greznic)

Stroški čiščenja grezničnih gošč iz nepretočnih greznic se izraču-

najo po naslednji formuli:

Sgn = Vgn × Cgn

Sgn........stroški čiščenja komunalnih odpadnih voda (EUR)

Vgn .......volumen komunalnih odpadnih voda (m3)

Cgn .......cena čiščenja grezničnih gošč iz nepretočnih greznic

(EUR/m3)

11. člen

(cena storitev)

Ceno čiščenja odpadnih voda ter ostalih storitev povezanih z izva-

janjem obvezne gospodarske javne službe določa skupni organ

občin. 
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Cenik izvajanja gospodarske javne službe čiščenja komunalnih

odpadnih in padavinskih voda se objavi v uradnem glasilu občin.

12. člen

(obračun stroškov)

Uporabniki, priključeni na javno kanalizacijo, ki se zaključuje s

čistilno napravo, plačujejo stroške čiščenja komunalnih odpadnih

in padavinskih voda v skladu s tem odlokom.

Uporabniku, ki spušča odpadno vodo v sistem čiščenja brez ved-

nosti upravljavca kanalizacije, zaračuna izvajalec gospodarske

javne službe čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode za

zadnjih 12 mesecev. Količina komunalne odpadne in padavinske

vode je enaka količini porabljene pitne vode, če tega podatka ni,

pa povprečna letna poraba pitne vode v občini na gospodinjstvo.

13. člen

(račun)

Uporabniki plačujejo čiščenje komunalnih odpadnih in padavin-

skih voda na podlagi izstavljenega računa izvajalca. Uporabnik

mora plačati račun najkasneje v 15 dneh po njegovi izstavitvi. 

V primeru, da uporabnik ne poravna računa za čiščenje odpadnih

voda v roku 15 dni od izstavitve računa, ga je izvajalec dolžan

opomniti. V opominu mu mora določiti dodaten 15 dnevni rok

plačila in opozoriti uporabnika na posledice, če ga ne poravna. 

Če uporabnik tudi po dodatnem roku za plačilo računa ne porav-

na, se mu prekine odvod odpadne vode. Prekinitev odvoda odpad-

ne vode izvede upravljavec kanalizacije na obrazloženo pisno

zahtevo izvajalca gospodarske javne službe.  

14. člen

(ugovor)

Uporabnik, ki mu je bil izstavljen račun, lahko v 15 dneh po pre-

jemu računa vloži pisni ugovor izvajalcu, če meni, da mu stroški

čiščenja odpadnih voda niso pravilno izračunani.

Izvajalec je dolžan na ugovor uporabnika pisno odgovoriti v 15

dneh.

Ugovor ne zadrži plačila računa.

V kolikor je ugovor utemeljen, je izvajalec gospodarske javne

službe, za presežek plačila dolžan uporabniku znižati račun ob

naslednjem obračunu.

V. INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE

15. člen

(pogodba)

Imetniki virov onesnaženja z industrijsko odpadno vodo morajo z

izvajalcem skleniti posebno pogodbo.

Upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja lahko izvede pri-

klop vira onesnaženja z industrijsko odpadno vodo le na podlagi

izrecnega naročila izvajalca gospodarske javne službe.

Imetniku vira onesnaženja z industrijsko odpadno vodo brez skle-

njene pogodbe se prekine dobava vode ali pa se ga izključi iz sis-

tema odvajanja odpadnih voda.

VI. SKUPNI ORGAN OBČIN 

16. člen

(namen ustanovitve)

Za usklajevanje odločitev občin v zvezi z upravljanjem infrastruk-

turnih objektov, namenjenih za čiščenje odpadne vode ter za spre-

jem odločitev za zagotavljanje gospodarske javne službe čiščenje

komunalnih odpadnih in padavinskih voda (v nadaljevanju gospo-

darske javne službe) na območju občin se ustanovi skupni organ

občin.

17. člen

(sestava)

Skupni organ sestavljajo župani občin.

Sedež skupnega organa je na sedežu Občine Domžale,

Ljubljanska cesta 69, Domžale.

Pečat skupnega organa predstavlja uradni pečat Občine Domžale.

Pečat se uporablja na vseh aktih, ki jih sprejema skupni organ.

Skupni organ vodi župan občine Domžale.

Strokovno delo za skupni organ izvaja občinska uprava Občine

Domžale.

18. člen

(delo skupnega organa)

Delo skupnega organa je javno.

Skupni organ se sestaja na pobudo županov, Občinskih svetov ali

zakonitega zastopnika izvajalca gospodarske javne službe čišče-

nja komunalne odpadne ter padavinske vode. Taka pobuda mora

biti obrazložena, predložen pa ji mora biti tudi predvideni dnevni

red seje.

Sejo Skupnega organa skliče eden od županov. Župan, ki sklicu-

je sejo mora poslati vabilo za sejo najmanj 3 dni pred dnevom

določenim za sejo.

Skupni organ odloča na sejah, lahko pa odloča tudi koresponden-

čno. Odločitve Skupnega organa so za občine  zavezujoče.

Skupni organ sprejema odločitve iz svoje pristojnosti z večino

glasov glede na število prebivalcev v posamezni občini. Za ugo-

tavljanje števila prebivalcev v posamezni občini se uporablja zad-

nji objavljeni statistični podatek o številu prebivalcev v občinah. 

VII. NADZOR NAD UPORABNIKI

19. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpek-

cijske službe, izvajalec gospodarske javne službe, upravljavci

kanalizacije ter pristojni upravni organi občin.

Pristojen prekrškovni organ za izvajanje določb tega odloka je

pristojna občinska inšpekcijska služba.

20. člen

(kontrolne meritve)

Izvajalec gospodarske javne službe izvaja nadzor uporabnikov s

kontrolnimi meritvami vsebnosti odpadne vode, ki jo imetnik vira

onesnaženja odvaja v čiščenje ter z odčitavanjem količine odpad-

ne vode na merilcu pretoka. 
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Izvajalec gospodarske javne službe ni dolžan predhodno obvesti-

ti uporabnika o nameravanem nadzoru oziroma odvzemu vzorca

ter odčitavanju stanja merilca pretoka.

VIII. EVIDENCE

21. člen

(evidenca)

Izvajalec gospodarske javne službe lahko zbira in obdeluje oseb-

ne podatke, ki jih potrebuje za obračun in izterjavo čiščenja

odpadne vode.

Evidenca obračuna in izterjave stroškov čiščenja odpadne vode

vsebuje:

- ime in priimek oziroma firmo uporabnika,

- naslov uporabnika,

- davčno številko,

- datum priklopa na čistilno napravo,

- datum odklopa iz čistilne naprave,

- razlog odklopa,

- datum ponovnega priklopa,

- količino porabljene pitne vode oziroma odčitek merilca pretoka,

- stanje terjatev.

Upravljavci kanalizacijskih omrežij v občinah morajo izvajalcu

gospodarske javne službe najkasneje v treh mesecih po uveljavit-

vi tega odloka posredovati seznam uporabnikov in druge podat-

ke, ki so pomembni za nemoteno ter strokovno izvajanje storitev

čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda. 

Upravljavci kanalizacijskih omrežij morajo takoj obvestiti izvajal-

ca gospodarske javne službe o priklopu novih uporabnikov in

drugih spremembah, pomembnih za izvajanje čiščenja komunal-

nih odpadnih in padavinskih voda.

Upravljavci kanalizacijskih omrežij morajo najmanj enkrat leto

obvestiti izvajalca gospodarske javne službe o količini porabljene

pitne vode posameznega uporabnika.

Odčitke porabe vode izvajajo upravljavci vodovodov.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

22. člen

(izvajalec gospodarske javne službe)

Z globo 1.400 EUR se kaznuje izvajalec gospodarske javne služ-

be, če ne izpolnjuje svojih obveznosti iz 6. člena tega odloka.

Z globo 400 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena

kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca gospodarske javne služ-

be.

23. člen

(upravljavec kanalizacije)

Z globo 1.400 EUR SIT se kaznuje upravljavec kanalizacije, če ne

izpolnjuje svojih obveznosti iz 

- tretjega odstavka 13. člena tega odloka,

- drugega ali tretjega odstavka 15. člena tega odloka,

- tretjega, četrtega ali petega odstavka 21. člena tega odloka.

Z globo 400 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena

kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca kanalizacije.

24. člen

(uporabnik)

Z globo 1.400 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjet-

nik posameznik ali oseba, ki samostojno opravlja dejavnost:

- če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 2. člena tega odloka,

- če ravna v nasprotju s 5. členom tega odloka,

- če izvajalcu gospodarske javne službe preprečuje nadzor, ki je

določen v 20. členu tega odloka.

Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka

tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega pod-

jetnika posameznika oziroma osebe, ki samostojno opravlja

dejavnost.

Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega

člena tudi posameznik.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati druga alinea tret-

jega odstavka 9. člena Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja

Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik v družbo po zako-

nu o gospodarskih javnih službah (Uradni vestnik št. 14/94 in

7/2002 oz. Uradni list RS, št. 54/94)

26. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok sprejmejo v enakem besedilu Občine Domžale,

Kamnik, Mengeš, in Trzin in prične veljati 15 dan po objavi.

Objava tega odloka se opravi po sprejemu na vseh Občinskih sve-

tih.

Občina Domžale ŽUPAN

Občinski svet Toni DRAGAR

Številka:                              

Datum: 

Občina Kamnik ŽUPAN

Občinski svet Anton Tone SMOLNIKAR

Številka:                              

Datum: 

Občina Mengeš ŽUPAN

Občinski svet Franc JERIČ

Številka:                              

Datum: 

Občina Trzin ŽUPAN

Občinski svet Anton PERŠAK

Številka:                              

Datum: 

Številka: 11-10/2007 ŽUPAN:

Datum: 19.12.2007 Tone PERŠAK, l.r.
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Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št.
33/2007), Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02, 108/03 in 72/05) ter 18.
člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99,
4/2000, 5/2003, 2/2006 in 8/2006) je Občinski svet na 11. redni
seji občinskega sveta Občine Trzin, dne 17.12.2007 sprejel

SKLEP
Sprejme se obvezna razlaga določila 3. točke 9. člena Odloka
o sprejetju dopolnitev in sprememb zazidalnega načrta za
obrtno industrijsko cono Trzin (OIC Trzin) (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 5/90) v smislu, da izraz “Za hale večjih
dimenzij je višinski gabarit prilagojen najnižji mogoči višini
notranjega prostora objekta, ki dopušča normalno organiza-
cijo delovanja (po tehnologiji proizvodnega procesa)« pome-
ni, da »je etažnost nadstropnih objektov prilagojena tehnolo-
giji proizvodnega procesa, taki objekti pa ne smejo presegati
višine 10,0 m.«

Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem vestniku Občine
Trzin in prične veljati takoj.

Številka: 11-11/2007 ŽUPAN:

Datum: 19.12.2007 Tone PERŠAK, l.r.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št.
33/2007), Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02, 108/03 in 72/05) ter 18.
člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99,
4/2000, 5/2003, 2/2006 in 8/2006) je Občinski svet na 11. redni
seji občinskega sveta Občine Trzin, dne 17.12.2007 sprejel

SKLEP
Sprejme se obvezna razlaga določila 4. točke 7. člena Odloka
o prostorsko ureditvenih pogojih za dopolnilno gradnjo v pre-
težno realiziranem naselju Trzin-Mlake (Ur. vestnik Občine
Domžale, št. 7/1997)v smislu, da stavek »Obvezen pogoj za
točke 2, 3, 4 in 5 je, da se posegi izvedejo enotno za celoten niz
stanovanjskih enot.« pomeni, da se posegi izvedejo v enotnih
gabaritih in vizualno enotno (uporaba enakih elementov,
materialov ter barv) za posamezen sklop stanovanjskih enot,
ki ga tvorijo vrstni objekti, ki se med seboj stikajo vsaj z eno
stranico, vendar ne nujno sočasno za vse objekte v sklopu.

Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem vestniku Občine
Trzin in prične veljati takoj.

Številka: 11-12/2007 ŽUPAN:

Datum: 19.12.2007 Tone PERŠAK, l.r.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93, 6/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02, 108/03 in 72/05), Statuta
Občine Trzin (Ur.v. Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03 in 2/06)
in Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trzin (Ur.v. OT,
št. 3/2000) je občinski svet Občine Trzin sprejel 

SKLEP
Javno komunalno podjetje Prodnik do potrditve cen za ravnanje z

mešanimi komunalnimi odpadki, na katere je bilo pridobljeno

soglasje občine, s strani Vlade RS, ne opravi zamenjave zabojni-

kov za mešane komunalne odpadke.

Javno komunalno podjetje Prodnik do potrditve cen za ravnanje z

biološkimi odpadki, na katere je bilo pridobljeno soglassje obči-

ne, s strani Vlade RS, ne opravi razdelitve zabojnikov za biološ-

ke odpadke. Prav tako se pričetek izvajanja javne službe ravnanja

z biološkimi odpadki prestavi na datum, ko bodo potrjene cene s

strani Vlade RS stopile v veljavo.

Javno komunalno podjetje Prodnik s 1.1. 2008 ne prične z izvaja-

njem Pogodbe o odlaganju odpadkov na odlagališču Bukovžlak v

Celju ter Dodatka št. 1. k tej pogodbi ter z izvajanjem Pogodbe o

odlaganju ostankov komunalnih odpadkov na komunalno deponi-

jo Ostri vrh v Logatcu, ampak nadaljuje z začasnim odlaganjem

odpadkov na deponiji Dob.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne

veljati takoj. 

Številka: 11-13/2007 ŽUPAN:

Datum: 19.12.2007 Tone PERŠAK, l.r.

URADNI POPRAVEK
V Uradnem vestniku Občine Trzin, št. 9/2007, str. 155, s štev. 

9-3.4/2007 je bil objavljen Načrt razvojnih programov 2007 –

2011 – Rebalans NRP 2007 – 2011, ki vsebuje napake redakcijske

narave.

Redakcijski popravek Rebalansa NRP 2007 – 2011 se objavi v

Uradnem vestniku Občine Trzin št. 12/2007 in nadomesti prvot-

no objavljenega.

Številka: ž-109/2007 ŽUPAN:

Datum: 18.12.2007 Tone PERŠAK,l.r.
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Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS,
št.33/2007) in 9. člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine
Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/2003, 2/2006 in 8/2006) sprejemam

SKLEP
SKLEP O ZAČETKU SPREMEMB IN 

DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA DOPOLNILNO
GRADNJO V PRETEŽNO REALIZIRANEM

NASELJU TRZIN – MLAKE (T1 IN T4)

1. člen
(vsebina sklepa)

Sklep o pripravi spremembe prostorskega akta vsebuje oceno sta-

nja in razloge za pripravo prostorskega načrta, območje prostor-

skega načrta, način pridobitve strokovnih rešitev, navedbo nosil-

cev urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostor-

ske ureditve iz njihove pristojnosti ter obveznosti v zvezi s finan-

ciranjem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uredit-

venih pogojih za dopolnilno gradnjo v pretežno realiziranem

naselju Trzin-Mlake (T1 in T4).

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)

(1) Ocena stanja: Veljavni Odlok o prostorskih ureditvenih pogo-

jih za dopolnilno gradnjo v pretežno realiziranem naselju Trzin-

Mlake (T1 in T4) (Ur. vestnik Občine Domžale 7/1999) je name-

njen izvajanju gradenj (prizidave, nadzidave, adaptacije, sanacije,

rekonstrukcije) v sklopu pretežno realiziranih zazidalnih načrtov

v naselju Trzin-Mlake. Odlok razdeli celotno območje glede na

obstoječo vrsto gradnje. Za območje vrstne stanovanjske pozida-

ve ob Mlakarjevi, Prešernovi in Reboljevi ulici določa, da dogra-

ditve in prizidave pri stanovanjskih enotah niso možne.

Razlogi za spremembe in dopolnitve: Razlog za začetek postop-

ka sprememb in dopolnitev odloka je pisna pobuda Frančiška in

Brede Cunder ter razprava in sprejem pobude na redni seji

Občinskega sveta, dne 11.6.2007. Na obravnavanem območju je

zaradi zatečenega stanja na parcelah št. 1646/77 in 1646/652 k.o.

Trzin potrebno spremeniti Odlok o prostorsko ureditvenih pogo-

jih za dopolnilno gradnjo v pretežno realiziranem naselju Trzin-

Mlake (T1 in T4). Lastnika parcel sta za potrebe povečanja bival-

nih prostorov obstoječemu stanovanjskemu objektu dogradila

etaţni prizidek, velikosti cca. 30 m˛. Gabariti prizidka se ujemajo

z gabariti obstoječe garaţe. Brez spremembe prostorskih ureditve-

nih pogojev pridobitev gradbenega dovoljenja za omenjeno grad-

njo ni mogoča, prizidek bi bilo zato potrebno porušiti.

3. člen
(območje prostorskega načrta)

Območje spremembe Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih

za dopolnilno gradnjo v pretežno realiziranem naselju Trzin-

Mlake obsega parcele št. 1646/77 in 1646/652. Parceli se nahaja-

ta na območju vrstne stanovanjske pozidave ob Mlakarjevi,

Prešernovi in Reboljevi ulici, natančneje ob Prešernovi ulici v

naselju Trzin-Mlake.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Pri pripravi sprememb in dopolnitev odloka pridobitev strokovnih

podlag predvidoma ni potrebna, saj sprememba določil Odloka

ne ovira dejavnosti osnovne namenske rabe, ne ogroža naravnih

vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kultur-

ne dediščine in bistveno ne vpliva na rabo sosednjih zemljišč ali

objektov. Sprememba Odloka se nanaša samo na spremembo pro-

storsko izvedbenih pogojev, ne posega pa v določanje namenske

rabe prostora.

Strokovne podlage se po potrebi lahko izdelajo.

5. člen
(roki za pripravo občinskega prostorskega načrta 

in njegovih posameznih faz)

Postopek priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka

o ureditvenih pogojih za dopolnilno gradnjo v pretežno realizira-

nem naselju Trzin-Mlake (T1 in T4) bo potekal po skrajšanem

postopku skladno z določbami 53. členom Zakona o prostorskem

načrtovanju (ZPN, Uradni list RS, št.: 33/2007) in sicer po nasled-

njem terminskem planu:

- župan sprejme ta sklep; sklep objavi v Uradnem vestniku obči-

ne Trzin in na spletnih straneh www.trzin.si in pošlje ministrstvu

za okolje in prostor;

- izdelovalec sprememb in dopolnitev pripravi osnutek prostor-

skega akta, ki ga Občina pošlje ministrstvu;

- ministrstvo v roku 7 dni posreduje osnutek prostorskega akta

nosilcem urejanja prostora, da v roku 15 dni podajo svoje smer-

nice za načrtovane spremembe;

- v roku 15 dni ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, sporoči

tudi, ali je za načrtovane spremembe potrebna izdelava celovite

presoje vplivov na okolje;

- izdelovalec v skladu s smernicami dopolni osnutek prostorske-

ga akta, v primeru potrebnosti izdelave CPVO pa Občina zago-

tovi tudi izdelavo okoljskega poročila, ki ga skupaj z dopolnje-

nim osnutkom pošlje ministrstvu, to pa ga pregleda v roku 15

dni;

- prva obravnava na Občinskem svetu Občine Trzin in sprejem

dopolnjenega osnutka;

- dopolnjen osnutek prostorskega akta se javno razgrne v prosto-

rih Občine Trzin za 15 dni, v tem času pa se organizira javna

obravnava predlaganih sprememb in dopolnitev ter tudi okolj-

skega poročila, če je bilo v postopku potrebno izvesti CPVO; 

- do pripomb podanih v času javne razgrnitve župan zavzame sta-

lišče, ki ga Občina objavi na krajevno običajen način in v sve-

tovnem spletu ter o njih pisno seznani lastnike zemljišč, ki so

pripombe podali;

- izdelovalec na podlagi stališč do pripomb pripravi predlog pro-

storskega akta, ki ga pripravljavec pošlje ministrstvu;

- ministrstvo v roku 7 dni posreduje predlog prostorskega akta

nosilcem urejanja prostora, da v roku 15 dni podajo mnenja o

upoštevanju podanih smernic;

- ministrstvo v roku 15 dni poda mnenje o predlogu prostorskega

akta;

- v primeru potrebnosti izdelave CPVO Občina od ministrstva,

pristojnega za varstvo okolja, pridobi tudi obvestilo o sprejemlji-

vosti vplivov izvedbe prostorskega akta;
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- minister v roku 75 dni od prejema predloga prostorskega akta

potrdi s sklepom potrdi predlog; 

- druga obravnava in sprejem predloga Odloka na Občinskem

svetu Občine Trzin;

- Občina Trzin objavi sprejet Odlok v Uradnem vestniku Občine

Trzin.

6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane

prostorske ureditve iz njihove pristojnosti)

(1) Nosilci urejanja prostora:

- JKP Prodnik, d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale,

- JP Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58, PE Elektro Ljubljana

okolica, 1516 Ljubljana, 

- Telekom Slovenije, Stegne 19, 1547 Ljubljana,

- Petrol Plin, d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, 

- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije

za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,

- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Kranj,

Tomšičeva 9, 4000 Kranj,

- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred narav-

nimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva plo-

ščad 26, 1000 Ljubljana,

- Občina Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin.

(2) Drugi udeleženci:

- pripravljavec

- pobudniki

Drugi zavodi, organi in organizacije, ki jih po potrebi povabi k

sodelovanju pripravljavec prostorskega akta.

7. člen
(financiranje)

Pripravo in sprejem Sprememb in dopolnitev Odloka in morebit-

no izdelavo strokovnih podlag financirata predlagatelja oz.

pobudnika sprememb in dopolnitev. Sklene se pogodba med

predlagateljema (pobudnikoma), izbranim izdelovalcem in

Občino Trzin (pripravljavcem).

8. člen
(končna določba)

Ta program prične veljati z dnem objave v Uradnem vestniku

Občine Trzin. 

Številka: ž-111/2007 ŽUPAN:

Datum: 26.11.2007 Tone PERŠAK, l.r.
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